








 

 
 
 

                                            ANEXA NR.1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

1.  Art.4. – Din taxa pe valoarea adăugată se 

alocă 13.340,6 milioane lei sume defalcate 

pentru bugetele locale, din care : 
c) 450,0 milioane lei destinate finanțării 

cheltuielilor privind drumurile județene 

și comunale, repartizate pe județe 

potrivit anexei nr.6;  

 

 
 
 
 
 
 
 

Art.4. – Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 
13.340,6 milioane lei sume defalcate pentru bugetele 
locale, din care : 
 
c) 450,0 milioane lei destinate finanțării cheltuielilor 
privind drumurile județene și comunale, sumă 
repartizată pe județe potrivit anexei nr.6, astfel: 50% 
din sumă se repartizează în mod egal tuturor 
județelor, 15% din sumă direct proporțional cu 
lungimea drumurilor, 35% din sumă invers 
proporțional cu capacitatea financiară a județelor. 
Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale, se 
face în funcție de lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către consiliul județean, 
după consultarea primarilor; 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților 
 
 

Se propune admiterea amendamentului 
deoarece în lipsa acestor prevederi nu 
există bază legală privind modalitatea 
de  repartizare a sumelor pe unități 
administrativ-teritoriale 

2.  Art.6. - (1) În anul 2018, prin derogare 
de la prevederile art.32 și art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind finanțele 

Se propune modificarea art.6 alin.(1) astfel: 
 
„Art.6. - (1) În anul 2018, prin derogare de la 

Se propune admiterea amendamentului 
pentru a asigura po alocare 
proporțională pe destinațiile prevăzute 



 

- 2 - 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, din impozitul pe 
venit estimat a fi încasat la bugetul de 
stat la nivelul fiecărei unități 
administrativ-teritoriale se repartizează 
o cotă de: 
a) 11,25% la bugetul local al județului; 
b) 43% la bugetele locale ale 
comunelor, orașelor şi municipiilor pe 
al căror teritoriu îşi desfășoară 
activitatea plătitorii de impozit pe venit; 
c) 17,25% într-un cont distinct, deschis 
pe seama direcției generale regionale 
a finanțelor publice/administrației 
județene a finanțelor publice, la 
trezoreria municipiului reședință de 
județ. 

prevederile art.32 și art.33 din Legea 
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, impozitul 
pe venit, cu excepția impozitului din venituri din 
pensii, estimat a fi încasat la bugetul de stat se 
repartizează la nivelul fiecărei unități 
administrativ-teritoriale astfel: 
a) 18% la bugetul local al județului; 
b) 66,8% la bugetele locale ale comunelor, 
orașelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi 
desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe 
venit; 
c) 15,2% într-un cont distinct, deschis pe seama 
direcției generale regionale a finanțelor 
publice/administrației județene a finanțelor 
publice, la trezoreria municipiului reședință de 
județ.” 
 
Autori:  
Erdei D. István, Korodi Attila, Kelemen Hunor, 
Szabó Ödön - deputaţi UDMR  
Cseke Attila, Tánczos Barna - senatori UDMR 
Grup Parlamentar PNL 
Grup Parlamentar USR 
Grup Parlamentar PMP 
Senator PSD Eugen Orlando Teodorovici 
 

din lege a întregului impozit pe venit 
colectat, precum și modificarea cotelor, 
corespunzând atribuțiilor consiliilor 
județene, respectiv ale comunelor, 
orașelor și municipiilor. 
 

3.  Art. 6 alin. (15) lit. b) 
 
 
b) excedentul bugetelor locale ale 
unităților/subdiviziunilor administrativ-
teritoriale înregistrat la data de 

Se propune modificarea art.6 alin.(15), lit.b) 
astfel: 
 
„b)excedentul bugetelor locale ale unităților 
administrativ-teritoriale înregistrat la data de 
31.12.2017, diminuat cu sumele destinate 

Se propune admiterea amendamentului 
pentru a nu bloca finanțarea proiectelor 
care beneficiază de fonduri externe 
nerambursabile. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

31.12.2017; implementării proiectelor ce beneficiază de 
finanțare din fonduri externe nerambursabile 
și cu sumele alocate din fondul de 
intervenție la dispoziția Guvernului ” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 

bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, domnul deputat PSD Pau Radu Adrian 
 

4.   
Art.251  – articol nou 

Se propune introducerea unui articol nou, art. 
251, cu următorul cuprins: 
 
”Art. 251 - În bugetul Senatului României sunt 
prevăzute, pentru anul 2018, credite bugetare și 
credite de angajament pentru încheierea de 
contracte și efectuarea de plăți pentru pregătirea 
exercitării de către România a Președinției 
Consiliului Uniunii Europene în anul 2019, în 
sumă totală de 3.600 mii lei, din care 2.100 mii 
lei la titlul 20 „Bunuri și servicii” și 1.500 mii lei la 
titlul 71 „Active nefinanciare”.” 
 
Articolele următoare se renumerotează în mod 
corespunzător. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților și domnul senator PSD Eugen 
Orlando Teodorovici 
 
 

Se propune admiterea amendamentului  
având în vederea necesitatea încheierii 
de angajamente legale și bugetare 
pentru acțiunii ce urmează a se derula 
în anul 2018 pentru pregătirea spațiilor 
în care se vor desfășura sesiuni în anul 
2018, odată cu preluarea de către 
România a Președinției Consiliului 
Uniunii Europene 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

5.  Cap. II ”Responsabilități în  
aplicarea prezentei legi” 
 
Art. 34, alin.(2) alineat nou 

 

La cap. II ”Responsabilități în aplicarea 
prezentei legi”, la Art. 34 se propune 
introducerea unui nou alineat (2) cu următorul 

cuprins: 

 
” (2) - Prin derogare de la prevederile art. 223 
alin. (4) din Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, în bugetul Ministerului Educației 
Naționale, la capitolul 65.01 "Învățământ", 
titlul 51 "Transferuri între unități ale 
administrației publice", articolul 51.01 
”Transferuri curente”, alineatul 51.01.02 
”Finanțarea de bază a învățământului 
superior”, este cuprinsă și suma de 38.000 
mii lei, pentru plata sumelor prevăzute prin 
hotărâri judecătorești având ca obiect 
acordarea unor drepturi de natură salarială 
stabilite în favoarea personalului din 
instituțiile de învățământ superior de stat, 
devenite executorii până la 31 decembrie 
2017.” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților 
 

Se propune admiterea amendamentului 
pentru stingerea sumelor restante având 
ca obiect acordarea unor drepturi de 
natură salarială stabilite în favoarea 
personalului din instituțiile de 
învățământ superior de stat, devenite 
executorii până la 31 decembrie 2017 
 

6.  Art. 34, alin.(3) alineat nou 

 
La Art. 34 se propune introducerea unui nou 
alineat (3) cu următorul cuprins: 

 
” (3) În bugetul Ministerul Educației Naționale 
este inclusă și suma de 2.000 mii lei pentru 

Se propune admiterea amendamentului. 
pentru înființarea „Centru atestat de 
formare continuă în limbile minorităților 
naționale ” precum și pentru finanțarea 
lucrărilor de investiții la „Complexul 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

înființarea „Centru atestat de formare 
continuă în limbile minorităților naționale ” și 
suma de 2.999 mii lei pentru finanțarea 
lucrărilor de investiții la „Complexul sportiv 
multifuncțional Stadionul Mic pentru Clubul 
Sportiv Școlar Sfântul Gheorghe” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, domnul senator Tánczos Barna 
UDMR și domnul deputat UDMR Erdei D. 
István 
 

sportiv multifuncțional Stadionul Mic 
pentru Clubul Sportiv Școlar Sfântul 
Gheorghe” 
 

7.  Art. 36, alin.(2) alineat nou 
 

La Art. 36 se propune introducerea unui nou 
alineat, alin. (2) cu următorul cuprins: 

 

” (2) Din bugetul Ministerului Sănătății se alocă 
suma de 13.923 mii lei pentru finanțarea 
obiectivului de investiții „Extindere 
ambulatoriu, spitalizare zi și bloc operator” 
de la Spitalul Județean Zalău, județul Sălaj” 
 

Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, domnul senator Tánczos Barna 
UDMR și domnul deputat UDMR Erdei D. 
István 
 

Se propune admiterea amendamentului. 
pentru finanțarea obiectivului de 
investiții „Extindere ambulatoriu, 
spitalizare zi și bloc operator” de la 
Spitalul Județean Zalău, județul Sălaj” 

8.  Art.40. - (1) Cu suma de 170.000 mii 
lei prevăzută în bugetul Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 

Art.40 alin. (1) la proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2018 se modifică după cum urmează: 
 

Se propune admiterea amendamentului. 
 

Prin modificarea propusă se urmărește 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

Informaționale la capitolul 85.01 
„Comunicații", titlul 72 „Active 
financiare", alineatul 72.01.01 
„Participare la capitalul social al 
societăților comerciale" ministerul 
poate majora contribuția statului la 
capitalul social al Companiei Naționale 
„Poșta Română" - S.A. proporțional cu 
cota de participare deținută, iar ceilalți 
acționari pot participa la majorarea 
capitalului social proporțional cu cota 
de participare deținută, cu respectarea 
prevederilor Legii societăților nr. 
31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

  

„Art.40. - (1) Cu suma de 170.000 mii lei 
prevăzută în bugetul Ministerului Comunicațiilor 
și Societății Informaționale la capitolul 85.01 
„Comunicații", titlul 72 „Active financiare", 
alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social 
al societăților comerciale" ministerul poate 
majora contribuția statului la capitalul social al 
Companiei Naționale „Poșta Română" - S.A. 
proporțional cu cota de participare deținută, iar 
ceilalți acționari pot participa la majorarea 
capitalului social proporțional cu cota de 
participare deținută, cu respectarea prevederilor 
Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Participarea statului român, reprezentat prin 
Ministerul Comunicațiilor și Societății 
Informaționale la majorarea capitalului social 
al Companiei Naționale „Poșta Română”-S.A. 
se va aproba prin Hotărâre a Guvernului.” 
 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților 
 

stabilirea modalității de exercitare de 
către Ministerul Comunicațiilor și 
Societății Informaționale a dreptului de 
vot în cadrul Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor în care se 
va aproba majorarea capitalului social al 
C.N.,,Poșta Română” -S.A.  
 

9.  Art.401  – articol nou Se propune introducerea unui articol nou, 
art.401 cu următorul cuprins: 
 
„Art. 401 - Se autorizează Ministerul Public să 
efectueze redistribuiri de credite bugetare între 
ordonatorii de credite din subordine, în cadrul 

Se propune admiterea amendamentului, 
în vederea asigurării condițiilor pentru 
buna desfășurare a activității 
ordonatorilor de credite. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

bugetului aprobat pe anul 2018 și cu încadrarea 
în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.” 
 
Articolele următoare se renumerotează în mod 
corespunzător. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților,  Comisiile juridice ale celor două 
Camere ale Parlamentului și Comisia pentru 
constituționalitate, libertăți civile şi monitorizare 
a executării hotărârilor Curții Europene a 
Drepturilor Omului din cadrul Senatului 
Amendament: deputații și senatorii grupului PNL 
prezenți la ședință, membri ai celor două 
Comisii juridice și ai Comisiei pentru 
Constituționalitate din Senat 

10.  Art.59. – În anul 2018, numărul de 
posturi pentru personalul clerical 
angajat în unitățile cultelor recunoscute 
din România, pentru care se asigură 
sprijin lunar la salarizare, prevăzut la 
capitolul III,  lit. C din anexa I la Legea 
– cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, 
se majorează cu un post, respectiv de 
la 732 de posturi  la 733 de posturi, 
respectiv la nr.crt.3 – poziția „Secretar 
Cancelaria patriarhală, consilier 
eparhial, secretar eparhial, inspector 
eparhial, exarh, protopop”, aferent 
funcției de consilier eparhial. 

Se propune modificarea art. 59 astfel: 
 
„ Art.59.- În anul 2018, numărul de posturi 
pentru personalul clerical angajat în unitățile 
cultelor recunoscute din România, pentru care 
se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la 
capitolul III,  lit. C din Anexa I la Legea – cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, se majorează cu două 
posturi, respectiv de la 732 de posturi  la 734 
de posturi, respectiv la nr. crt.3 – poziția 
„Secretar Cancelaria patriarhală, consilier 
eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, 
exarh, protopop”, aferent funcției de consilier 
eparhial.” 

Se propune admiterea amendamentului 
Suplimentarea cu un post de consilier 
de cult a numărului de posturi este 
necesară pentru o mai bună coordonare 
a activităților administrative ale 
Muftiatului Cultului Musulman din 
România.  
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

 
Sursă: Anexa nr. 3/65/02 – Ministerul Finanțelor 
Publice – Acțiuni Generale de la capitolul 54.01 
”Alte servicii publice generale”, titlul 50 ”Fonduri 
de rezervă”, articolul 50.01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului” 
  
Autori : Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților și domnul deputat Silviu Vexler 
(minorități),  deputat Iusein Ibram (minorități) și 
deputat Sorin Lazar (PSD). 
 

11.  Art. 59. – alineat nou Se propune la art. 59 introducerea unui nou 
alineat, care va avea următorul cuprins: 
 
„Art.59. alin. nou – În anul 2018, pentru 
sprijinirea așezămintelor religioase din afara 
granițelor, care desfășoară activități deosebite în 
vederea menținerii identității lingvistice, culturale 
și religioase a românilor din afara granițelor, 
conform prevederilor din Anexa 1, Capitolul III – 
Culte, lit. E, art.5 a Legii-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, suma de 249.000 ron./lună.” 
 
Autori : Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților și domnul deputat Silviu Vexler 
(minorități),  deputat Iusein Ibram (minorități) și 
deputat Sorin Lazar (PSD). 

Se propune admiterea amendamentului. 
Acesta este necesar pentru sprijinirea 
activității personalului de cult al 
Mitropoliei Basarabiei prin majorarea 
cuantumului sprijinului financiar la 
salarizare, la nivelul salariului minim pe 
economie din România. 
De asemenea se poate susține 
activitatea misionară pastorală de 
întărire a legăturii identitare cu românii 
din Republica Moldova.  
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

 

12.  Art. 59. – alin.(2), alineat nou Se propune la art. 59 introducerea unui nou 
alineat, alineatul (2), care va avea următorul 
cuprins: 
 
„Art.59.- (2) În anul 2018, numărul de posturi 
pentru personalul clerical angajat în unitățile 
cultelor recunoscute din România, pentru 
care se asigură sprijin lunar la salarizare, 
prevăzut la Capitolul III,  lit. C din Anexa I la 
Legea – cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, se majorează cu un post, respectiv 
de la 52 de posturi  la 53 de posturi, 
respectiv la nr. crt. 1 – poziția 
„Vicepreședinte uniune, vicar administrativ 
patriarhal, vicar general, secretar general, 
consilier patriarhal, prim-rabin” 
 
 
Sursa de finanțare: Anexa nr. 3/65/02 – 
Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni Generale 
de la capitolul 54.01 ”Alte servicii publice 
generale”, titlul 50 ”Fonduri de rezervă”, articolul 
50.01 ”Fond de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților și domnul deputat Silviu Vexler 
(minorități) si deputat Sorin Lazar (PSD) 
 

Se propune admiterea amendamentului. 
Suplimentarea cu un post de prim-rabin 
este necesară pentru o mai bună 
desfășurare a activităților religioase ale 
Federației Comunităților Evreiești din 
Romania – Cultul Mozaic. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

13.  Art. 59. – alin.(3),  alineat nou Se propune la art. 59 introducerea unui nou 
alineat, alineatul (3), care va avea următorul 
cuprins: 
 
„Art.59.- (3) În anul 2018, numărul de contribuții 
pentru personalul neclerical trimis să 
deservească așezămintele din străinătate ale 
Bisericii Ortodoxe Române, prevăzut în Anexa I,  
Capitolul III - Culte, lit. E,  art. 9  lit. b) alin. (ii) 
din Legea-cadru  nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, se majorează cu 15 contribuții, 
respectiv de la 42 de contribuții la 57 de 
contribuții”. 
 
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților și domnul deputat Silviu Vexler 
(minorități) și domnul deputat Adrian Solomon 
(PSD) și domnul deputat Sorin Lazar (PSD) 
 

Se propune admiterea amendamentului.  
 
Patriarhia Română, ca urmare a 
hotărârii Sfântului Sinod din data de 5 
octombrie 2017, a solicitat 
suplimentarea cu 15 posturi neclericale 
a numărului de posturi pentru care se 
acordă sprijin de la bugetul de stat. 
Suplimentarea vizează sprijinirea 
activității comunităților românești din 
afara granițelor țării care și-au 
intensificat activitatea pastoral – 
misionară. 
 
 

14.  Art.591  – articol nou După articolul 59 se introduce un nou articol, art. 
591, cu următorul cuprins: 
 
  „Art. 591 -(1) În cazul personalului didactic 
auxiliar și nedidactic, prin derogare de la 
prevederile art. 29 din Legea-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, posturile vacante și temporar vacante 

Se propune admiterea amendamentului.  
 
O unitate de învățământ cu 
personalitate juridică nu poate funcționa 
fără contabilitate, fără secretariat sau 
compartiment de salarizare, deoarece în 
aceste compartimente sunt angajate 
cele mai multe persoane în regim de 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

pot fi ocupate și prin cumul de funcții de 
personal angajat, inclusiv de către persoane din 
aceeași unitate, dar numai în condițiile în care 
programul funcției cumulate nu se suprapune 
celui corespunzător funcției de bază. În aceste 
situații nu sunt aplicabile prevederile referitoare 
la drepturile salariale pentru activitatea prestată 
în proiecte finanțate din fonduri europene.” 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților 
 
Szabó Ödön, Korodi Attila, Erdei D. István – 
deputați UDMR  
Tánczos Barna – senator UDMR 

cumul.  
Neincluderea acestor categorii de 
persoane în Legea-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, care intră în vigoare 
începând cu data de 1 ianuarie 2018 ar 
conduce la imposibilitatea de a le fi 
achitate drepturile salariale. 
 

15.  Art.651  – articol nou Se propune introducerea unui articol nou, 
art.651 cu următorul cuprins: 
 
„Art. 651 -.Prin derogare de la prevederile art.47 
alin.16 din Legea nr.500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările și completările ulterioare, 
în cursul anului 2018, ordonatorii principali de 
credite pot introduce, titlul XI „Alte cheltuieli”, 
cod 59, iar în cadrul acestuia articolul 40 „Sume 
aferente persoanelor cu handicap neîncadrate”, 
în situația în care nu au prevederi bugetare  
prevăzute în legea bugetară anuală, cu sume 
care se asigură prin virări de credite bugetare, în 
vederea aplicării alin.(3), art.78 din Legea 
nr.448/2006, privind protecția și promovarea 

Se propune admiterea amendamentului 
având în vedere modificările aduse 
alin.(3), art.78 din Legea nr.448/2006, 
privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, de către 
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.60/2017. 
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drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților și domnul senator PSD Lupu Victorel 

16.  Anexa nr.1 - BUGETUL DE STAT pe 
anii 2016-2021-SINTEZA – 
 

Se modifică corespunzător, ca urmare a 
includerii amendamentelor aprobate de  Comisia 
pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață 
de capital din Senat,  Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci din Camera Deputaților, precum 
și ca urmare a articolelor referitoare la cheltuieli 
din textul legii bugetului de stat. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților 

Ca urmare a amendamentelor admise. 

17.  Anexa nr.2 - SINTEZA cheltuielilor pe 
surse de finanțare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate, după caz, 
pe anii 2016-2021 
 

Se modifică corespunzător, ca urmare a 
includerii amendamentelor aprobate de  Comisia 
pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață 
de capital din Senat,  Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci din Camera Deputaților, precum 
și ca urmare a articolelor referitoare la cheltuieli 
din textul legii bugetului de stat. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților 
 
 

Ca urmare a amendamentelor admise. 
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18.  Anexa nr.3/03/02 - Camera Deputaților 
(sumele alocate din bugetul de stat) 

În Anexa nr. 3/03/02 se aprobă suplimentarea 
cu suma de 5.800 mii lei, credite de angajament 
și bugetare,  la capitolul 51.01 ”Autorități publice 
și acțiuni externe” titlul 71 ”Active nefinanciare”, 
articolul 71.01 ”Active fixe”, din care 1.000 mii 
lei la alineatul 71.01.01 ”Construcții” și 4.800 mi 
lei la alineatul 71.01.02 ”Mașini, echipamente și 
mijloace de transport”, concomitent cu 
modificarea corespunzătoare a Anexelor nr. 
3/03/26, 3/03/27, 3/03/28 și 3/03/29.” 
 
Sursa de finanțare: Anexa nr. 3/65/02 – 
Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni Generale 
de la capitolul 54.01 ”Alte servicii publice 
generale”, titlul 50 ”Fonduri de rezervă”, articolul 
50.01 ”Fond de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului” 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților și doamna deputat PSD Ioana Bran  

Se propune admiterea amendamentului. 
Această propunere este necesară 
pentru acoperirea cheltuielilor cu 
lucrările pregătitoare în vederea 
asigurării condițiilor pentru desfășurarea 
Președinției Consiliului  Uniunii 
Europene în anul 2019.   
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19.  Anexa nr.3/03/02 - Camera Deputaților 
(sumele alocate din bugetul de stat) 

În Anexa nr. 3/03/02 se aprobă suplimentarea 
cu suma de 12.648 mii lei, credite de 
angajament la capitolul 51.01 ”Autorități publice 
și acțiuni externe” titlul 71 ”Active nefinanciare”, 
articolul 71.01 ”Active fixe”, din care 11.230 mii 
lei la alineatul 71.01.01 ”Constructii” și 1.418 mii 
lei la articolul 71.03 ”Reparații capitale aferente 
activelor fixe”, concomitent cu modificarea 
corespunzătoare a Anexelor nr. 3/03/26, 
3/03/27, 3/03/28 și 3/03/29.” 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților și domnul deputat PNL Dan Vîlceanu 

Se propune admiterea amendamentului. 
 
Această propunere este necesară 
pentru acoperirea cheltuielilor cu 
lucrările care se desfășoară pe o durată 
de 3 ani și anume retehnologizarea 
ascensoarelor, refacerea fațadei clădirii 
parcajului subteran, precum și auditul 
energetic al Palatului Parlamentului. 
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20.  Anexa nr.3/05/02 privind bugetul Curții 
Constituționale (sumele alocate din 
bugetul de stat) 

În Anexa nr. 3/05/02 se aprobă suplimentarea 
sumei de 2.018 mii lei, credite de angajament și 
credite bugetare, la capitolul 51.01 ”Autorități 
publice și acțiuni externe”, titlul 10 ”Cheltuieli de 
personal”, articolul 10.01 ”Cheltuieli salariale in 
bani”, alineatul 10.01.01 ”Salarii de bază”, 
concomitent cu modificarea corespunzătoare a 
Anexelor nr. 3/05/26, 3/05/27.” 
 
 
Sursa de finanțare: Anexa nr.3/16 bugetul 
Ministerului Finețelor Publice, titlul 10 ”Cheltuieli 
de personal” 
 
În mod corespunzător se modifică anexele la 
bugetul pe anul 2018 al  Curții Constituționale, 
după caz. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților 

Se propune admiterea amendamentului 
pentru asigurarea finanțării integrale a 
posturilor în vederea îndeplinirii în bune 
condiții a atribuțiilor prevăzute de lege. 
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21.  Anexa nr.3/08/02 privind bugetul 
Consiliului Concurenței (sumele 
alocate din bugetul de stat 
 
 
 

În Anexa nr. 3/08/02 se aprobă suplimentarea 
sumei de 1.700 mii lei, credite de angajament și 
credite bugetare, la capitolul 51.01 ”Autorități 
publice și acțiuni externe”, titlul 10 ”Cheltuieli de 
personal”, articolul 10.01 ”Cheltuieli salariale in 
bani”, alineatul 10.01.01 ”Salarii de bază”, 
concomitent cu modificarea corespunzătoare a 
Anexelor nr. 3/08/26, 3/08/27.” 
 
Sursa de finanțare: Anexa nr.3/16 bugetul 
Ministerului Finețelor Publice, titlul 10 ”Cheltuieli 
de personal” 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare şi Comisia pentru industrii 
şi servicii din cadrul Camerei Deputaţilor, 
precum şi Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru dezvoltare și strategie 
economică şi Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea activelor statului şi 
privatizare din cadrul Senatului 
 
Iulian Iancu – Deputat PSD 
Mînzatu Roxana - Deputat PSD 
Andrușcă Dănuț - Deputat PSD 
Bontea Vlad - Deputat PSD 
Mihaci Mihai - Deputat PSD 
Petric Octavian - Deputat PSD 
Stancu Florinel - Deputat PSD 

Se propune admiterea amendamentului. 
 
Suplimentarea bugetului Consiliului 
Concurenței este justificată de 
adoptarea de către Parlamentul 
României a Legii nr. 235 din 29 
noiembrie 2017 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanței Guvernului 
nr. 22/1999 privind administrarea 
porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea 
infrastructurilor de transport naval 
aparținând domeniului public, precum şi 
desfășurarea activităților de transport 
naval în porturi şi pe căile navigabile 
interioare, publicată în Monitorul Oficial 
al României cu numărul 972 din data de 
7 decembrie 2017.  
 
Prin acest act normativ se prevede, la 
pct.53, Capitolul X1, art.661, înființarea, 
în cadrul Consiliului Concurenței, a 
Consiliului de supraveghere din 
domeniul naval, structură fără 
personalitate juridică, format din 5 
membri, având ca principală atribuție 
aceea de a se asigura că 
administrațiile portuare pun la 
dispoziția tuturor utilizatorilor 
infrastructura portuară în mod liber şi 
nediscriminatoriu.  
 
În acest context se impune  
suplimentarea bugetului Consiliul 

../../../../../96460367/AppData/Local/Users/danghel/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197928/00133496.htm
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Toma Ilie - Deputat PSD 
Velcea Nicolae - Deputat PSD 
Vîrză Mihăiță - Deputat PSD 
 
Lucian BODE – Deputat PNL 
Bogdan HUŢUCĂ – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților şi Senat 

Concurenței pentru finanțarea structurii 
organizatorice care va asigura aparatul 
tehnic necesar desfășurării activității 
Consiliului de supraveghere din 
domeniul naval. 
 

22.  Anexa nr.3/11/02 privind bugetul 
Consiliului Național al Audiovizualului 
(sumele alocate din bugetul de stat) 

În Anexa nr.3/11/02 se aprobă suplimentarea cu 
suma de 200 mii lei, credite de angajament și 
credite bugetare, la capitolul 51.01 ”Autorități 
publice și acțiuni externe”, titlul 20 ”Bunuri și 
servicii”, articolul 20.02 ”Reparații curente”, 
concomitent cu modificarea corespunzătoare a 
Anexelor nr. 3/11/26, 3/11/27 
 
Sursa de finanțare: Anexa nr. 3/65/02 – 
Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni Generale 
de la capitolul 54.01 ”Alte servicii publice 
generale”, titlul 50 ”Fonduri de rezervă”, articolul 
50.01 ”Fond de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului” 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru cultură şi media a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, arte, 

Se propune admiterea amendamentului. 
Suma este necesară pentru lucrările de 
reabilitare a terasei şi cornișei de la 
etajul VI al sediului central al CNA, 
tronsonul I şi II. 
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mijloace de informare în masă a Camerei 
Deputaților 
 

23.  Anexa nr.3/13/02 - Secretariatul 
General al Guvernului 

În Anexa 3/13/02, pentru anul 2018 se 
majorează  Cap.67.01  ”Cultură, recreere și 
religie”, titlul IX ”Alte cheltuieli” ,cu suma de 
61.000 mii lei din care la art. 59.13 ”Contribuția 
statului, pentru sprijinirea așezămintelor 
religioase românești din afara granițelor” cu 
suma de 1.000 mii lei pentru suplimentarea cu 
15 contribuții și la art. 59.12 ”Susținerea cultelor” 
cu suma de 60.000 mii lei pentru susținerea 
lăcașurilor de cult.  
 
Concomitent se diminuează Capitolul 51.01 
”Autorități publice și acțiuni externe”, titlul 
XIII ”Active nefinanciare” cu 1.000 mii lei, alin 
71.01.02 ”Mașini, echipamente și mijloace de 
transport” și cu 60.000 mii lei bugetul 
Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni 
Generale, Anexa nr.3/65/02 la capitolul 54.01 
”Alte servicii publice generale”, titlul 50 
”Fonduri de rezervă”, articolul 50.01 ”Fond 
de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului”.  
 
Corespunzător se modifică:  
- Anexa nr3/13/27 Fisa programului , Cod 
program 229 Program ”Sprijin financiar pentru 
salarizarea personalului de cult, acordat de la 
bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte” și Fisa programului, Cod 
program 550 ” Asigurarea și  îmbunătățirea 

Se propune admiterea amendamentului. 
 
Sumele sunt necesare pentru 
asigurarea fondurilor necesare 
suplimentării cu 15 posturi, precum și 
pentru susținerea lăcașurilor de cult se 
diminuează  si bugetul MFP AG –Fondul 
de rezerva bugetară la dispoziția 
Guvernului cu suma de 60.000 mii lei.  
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cadrului necesar sistemului de luare a deciziilor 
la nivelul Guvernului”. 
    
-Anexa nr3/13/29, Fisă Cod obiectiv 2-b.Dotari 
independente, alineat 71.01.02 ”Mașini, 
echipamente și mijloace de transport”. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, 
 

24.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerului 
Dezvoltării Regionale Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
”Bugetul pe capitole, subcapitole, 
paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si 
alineate pe anii 2016-2021(sume 
alocate din bugetul de stat)” 
Capitolul 51.01 “Autorități publice și 
acțiuni externe” Capitolul 70.01 
“Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică” la titlul 51 “Transferuri între 
unități ale administrației publice”, 
alineatul 51.02.38 “Programul Național 
de Dezvoltare Locală”. 
  

La Capitolul 51.01 “Autorități publice și acțiuni 
externe” se propune diminuarea creditelor 
bugetare și de angajament pentru anul 2018 cu 
suma de 300.000 mii lei la titlul 51 “Transferuri 
între unități ale administrației publice”, alineatul 
51.01.01 Transferuri către instituții publice și 
majorarea creditelor bugetare cu suma de 
300.000 mii lei la capitolul 70.01 “Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică” la titlul 51 
“Transferuri între unități ale administrației 
publice”, alineatul 51.02.38 “Programul Național 
de Dezvoltare Locală”. 
 
 
În mod corespunzător se modifică anexele la 
bugetul pe anul 2018 al  Ministerului Dezvoltării 
Regionale Administrației Publice și Fondurilor 
Europene, după caz. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 

Se propune admiterea amendamentului 
întrucât urmare modificării regimului de 
finanțare al Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară potrivit 
art. 35 din Ordonanța de Urgență  nr. 
90/2017,  privind unele măsuri fiscal-
bugetare, modificarea și completarea 
unor acte normative și prorogarea unor 
termene, se diminuează subvenția 
alocată de la bugetul de stat acestei 
instituții cu suma de 300.000 mii lei. 

 Sumele ce se propun a fi reduse vor fi    
utilizate pentru finanțarea Programului 
Național De Dezvoltare Locală. 
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pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia pentru 
dezvoltare regională, administrarea activelor 
statului și privatizare a Senatului Deputat PSD 
Ion Călin 
 

25.  Anexa 3/15/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
  
“Sinteza bugetelor centralizate ale 
instituțiilor publice finanțate parțial din 
venituri proprii 
pe anii 2016-2021” 
Capitolul 5110 – titlul 51 și 70 
 

Se propune modificarea sumelor aferente 
coloanei ”Propuneri 2018” din Anexa nr. 3/15/15 
Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor 
publice finanțate parțial din venituri proprii, care 
se regăsește  în Anexa nr.2 atașată la 
prezentul Raport 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia pentru 
dezvoltare regională, administrarea activelor 
statului și privatizare a Senatului Deputat PSD 
Ion Călin 
 

Se propune modificarea acestei anexe 
pentru a se pune în acord cu 
amendamentul de la nr.crt.23 

26.  Anexa 3/15/27 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
Creditele bugetare pe anul 2018 

Se propune suplimentarea cu suma de 300.000 
mii lei a creditelor bugetare pe anul 2018 la 
Programul Cod 1284 Programul Național de 
Dezvoltare Locală Capitolul 70.01“Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică” la titlul 51 

Se propune modificarea acestei anexe 
pentru a se pune în acord cu 
amendamentul de la nr.crt.23. 
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Cod program 1284 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 Creditele bugetare și de angajament 
pe anul 2018 
Cod program 1404 ” Programul 
național de cadastru și carte funciară” 

“Transferuri între unități ale administrației 
publice”. 
 
Programul Cod 1404 ” Programul național de 
cadastru și carte funciară” pe anul 2018 la 
capitolul 51.10 ”Autorități publice și acțiuni 
externe” se modifică după cum urmează:  

a) La titlul 10 ”Cheltuieli de personal” credite 
de angajament și credite bugetare în 
sumă de 48.870 mii lei; 

b) La titlul 20 ”Bunuri și servicii” credite de 
angajament 417.962 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 216.981 mii lei; 

c) La titlul 51 “Transferuri între unități ale 
administrației publice” credite de 
angajament 460.545 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 163.450 mii lei; 

d) La titlul 71 “Active nefinanciare” credite 
de angajament și credite bugetare în 
sumă de 29.062 mii lei; 

 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia pentru 
dezvoltare regională, administrarea activelor 
statului și privatizare a Senatului Deputat PSD 
Ion Călin 
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27.  Anexa 3/15/25  Ministerul Dezvoltării 
Regionale Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
 
FIȘA 
finanțării programelor aferente Politicii 
de Coeziune a U.E., a programelor 
aferente 
Politicilor Comune Agricolă și de 
Pescuit, altor programe finanțate din 
fonduri externe nerambursabile 
postaderare, 
precum și a altor facilități și 
instrumente postaderare 
 

În Anexa 3/15/25 Programul Operațional  
Capital Uman 81 se regăsește în cuprinsul 
acestei anexe de 2 ori, respectiv la pagina 64 și 
140.  
Propunem eliminarea acestui program de la 
pagina 140 (paginile 140-143 ) – până la 
indicatorul POLITICA 16 – Alte programe 
comunitare finanțate în perioada 2014-2020. 
 
La pagina nr. 64 din anexa 03/15/25 la 
indicatorul 81 Program Operațional Capital 
Uman propunem eliminarea codului 0203 – 
Alte cheltuieli decât cele eligibile pentru alți 
beneficiari decât cei finanțați integral din 
bugetele publice centrale. 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților 

Se propune modificarea acestei anexe 
pentru a se îndrepta o eroare materială 
 

28.  Anexa nr. 3/16/02 Ministerul Finanțelor 
Publice 
 

Se propune diminuarea bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice-, Anexa nr.3/16/02 cu suma 
de 5.838 mii lei la titlul 10 „Cheltuieli de 
personal” 
 
În mod corespunzător se modifică anexele la 
bugetul pe anul 2018 al Ministerului Finanțelor 
Publice, după caz 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 

Bugetul Ministerului Finanțelor Publice  
se diminuează, ca urmare a 
amendamentelor admise  la  

- Anexa nr. 3/05- Curtea 
Constituțională cu suma de 2.018 mii 
lei; 
- Anexa nr.3/08/02 Consiliului 
Concurenței cu suma de 1.700 mii 
lei; 

 
- Anexa nr.3/58/02 Consiliul de 
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bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților  

Monitorizare a Implementării 
Convenției cu suma de 2.120 mii lei. 

 
 

29.  Anexa nr.3/17/02  Ministerului Justiției 
(sumele alocate din bugetul de stat) 

În Anexa nr. 3/17/02 se va introduce un asterisc, 
cu următorul cuprins: 
 
”*) La capitolul 61.01, titlurile 20 și 55, este 
cuprinsă și suma de 474.658 lei, credite de 
angajament și credite bugetare, cuvenită în 
baza art. 37 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 şi 
care se utilizează conform prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 933/2016.” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților 

 Se propune admiterea amendamentelor 
în vederea asigurării condițiilor pentru 
aplicarea prevederilor Legii nr. 318/2015 
pentru înființarea, organizarea şi 
funcționarea Agenției Naționale de 
Administrare a Bunurilor 
Indisponibilizate şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. 

30.  Anexa nr.3/19/02  Ministerul Afacerilor 
Interne  
(sumele alocate din bugetul de stat) 

În Anexa nr. 3/19/02 se aprobă redistribuirea 
sumei de 347 mii lei, credite de angajament și 
credite bugetare, de la capitolul 61.01 ”Ordine 
publică și siguranță națională” titlul 71 ”Active 
nefinanciare”, articolul 71.01 ”Active fixe” 
alineatul 71.01.01 ”Construcții” la capitolul 51.01 
”Autorități publice și acțiuni externe, titlul 71 
”Active nefinanciare”, articolul 71.01 ”Active fixe” 
alineatul 71.01.01 ”Construcții”, concomitent cu 
modificarea corespunzătoare a Anexelor nr. 
3/19/26, 3/19/27, 3/19/28 și 3/19/29. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 

Se propune admiterea amendamentului 
Sumele sunt necesare pentru a se 
întocmi o serie de documente tehnico-
economice, suport pentru cererea de 
finanțare potrivit Ghidului Solicitantului, 
în vederea accesării de către Instituția 
Prefectului - județul Bistrița-Năsăud, de 
fonduri europene în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, 
Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea 
B - Clădiri publice, pentru creșterea 
eficienței energetice a clădirii.. 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

Deputaților , Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranță națională din Senat, Comisia 
pentru apărare, ordine  publică şi siguranță 
națională din Camera Deputaților 
 

31.  Anexa nr.3/19/02 Ministerul Afacerilor 
Interne  
 
(sumele alocate din bugetul de stat) 

În Anexa nr. 3/19/02 se va introduce un asterisc, 
cu următorul cuprins: 
 
”*) La capitolul 61.01 este cuprinsă și suma 
de 237.329 lei, credite de angajament și 
credite bugetare, cuvenită în baza art. 37 
alin. (1) din Legea nr. 318/2015 şi care se 
utilizează conform prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 933/2016” 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, 
 

 Se propune admiterea amendamentelor 
în vederea asigurării condițiilor pentru 
aplicarea prevederilor Legii nr. 318/2015 
pentru înființarea, organizarea şi 
funcționarea Agenției Naționale de 
Administrare a Bunurilor 
Indisponibilizate şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. 

32.  Anexa 3/22/02 Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale,  
 
Capitolul 80.01 ”Acțiuni generale 
economice, comerciale şi de muncă”, 
Titlul 55 ”Alte Transferuri”, Articol 01 
”Transferuri interne”, Alineat 05 
”Programul de realizare a sistemului 
național antigrindină 

Se propune suplimentarea cu 50.000 mii lei a 
sumelor prevăzute în Anexa 3/22/02 la bugetul 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 
Capitolul 80.01 ”Acțiuni generale economice, 
comerciale și de muncă”,  Titlul 55 ”Alte 
transferuri”, Articol 01 ”Transferuri interne”, 
Alineatul 05 ”Programul de realizare a sistemului 
național antigrindină”. 
 
Corespunzător se modifică și celelalte anexe la 
bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale pe anul 2018. 

Se propune admiterea amendamentului. 
Cheltuielile aferente acestui Program 
sunt prevăzute în două capitole. Pentru 
a avea o imagine clară asupra fondurilor 
alocate realizării acestuia, în sensul 
asigurării unei bune funcționări și ținând 
cont de dimensiunea acestuia – numărul 
punctelor de lansare va fi cu 76,5%  mai 
mare (34 – 2017, respectiv 60 – 2018), 
este corect şi transparent ca toate 
sumele alocate să se regăsească într-
un singur capitol. 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

 
Sursa de finanțare: Prin redistribuire în cadrul 
bugetului  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, de la Capitolul 83.01 Agricultură, 
Silvicultură, Piscicultură şi Vânătoare, titlul 20 
”Bunuri şi servicii”, articolul 20.01 ”Bunuri și 
servicii”, alineatul 20.01.09 ”Materiale și prestări 
de servicii cu caracter funcțional” 
 
 Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru agricultură, 
silvicultură și dezvoltare rurală a Senatului şi 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și servicii specifice a Camerei 
Deputaților 
Sorin Marian Vrăjitoru – Deputat PSD 
Tinel GHEORGHE - Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților şi Senat 

 

33.  Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor  
 
 

În anexa 3/24/29 se propune introducerea 
obiectivului nou de investiții "Varianta ocolitoare 
a oraşului Mediaş, pe DN 14" cu credite de 
angajament în sumă de 50.000 mii lei în anul 
2018 la capitolul 84.01”Transporturi”, titlul 55 
”Alte transferuri” alineatul 55.01.12 ” Investiții ale 
agenților economici cu capital de stat”. 
 

Corespunzător de majorează creditele de 
angajament în anexa 3/24//02 la capitolul 
84.01”Transporturi”, titlul 55 ”Alte transferuri”.și 
anexele 3/24/26 și 3/24/27. 

Se propune admiterea amendamentului 
 
Construcția variantei de ocolire este 
absolut necesară pentru devierea 
traficului greu care în prezent 
traversează orașul. 
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Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților 
Sen Viorel Arcaș – PSD 
Sen Nicolae Avram - PSD 
Dep.Raluca Turcan-PNL 
Dep.Nicolae Neagu-PNL 
Dep.Contantin Șovăială-PNL 
Sen.Mircea Cazan-PNL 

Grup Parlamentar PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 Grup Parlamentar UDMR din Camera 
Deputaților și Senat 
 

34.  Anexa 3/24/29 
Ministerul Transporturilor  
 

În anexa 3/24/29 se propune introducerea 
obiectivului nou de investiții “Modernizare DN 28 
B Târgu Frumos – Botoșani, km 0+000-km 
76+758”, județele Iași și Botoșani cu credite de 
angajament în sumă de 240.000 mii lei și 
credite bugetare în sumă de 100 mii lei în anul 
2018 la capitolul 84.01”Transporturi”, titlul 55 
”Alte transferuri” alineatul 55.01.12 ” Investiții ale 
agenților economici cu capital de stat”. 

Creditele bugetare se asigură prin diminuarea 
corespunzătoare a fișei cod 349 din anexa 
3/24/29.  
 
Corespunzător de majorează creditele de 
angajament în anexa 3/24//02 la capitolul 

Se propune admiterea amendamentului 
Sumele sunt necesare pentru începerea 
lucrărilor pentru modernizare DN 28 B 
Târgu Frumos – Botoșani, km 0+000-km 
76+758, județele Iași și Botoșani 
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84.01”Transporturi”, titlul 55 ”Alte transferuri” și 
anexele 3/24/26 și 3/24/27. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul Camerei Deputaților şi 
Comisia pentru transporturi şi energie din cadrul 
Senatului 
Dep. Budăi Marius Constantin -PSD 
Dep.Achiţei Vasile Cristian-PNL 
Sen.Şoptică Costel-PNL 
 

35.  Anexa nr.3/25/02 Ministerul Educației 
Naționale 

 

În anexa nr. 3/25/02 ”Bugetul pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, 
articole și alineate pe anii 2016-2021 (sume 
alocate din bugetul de stat)”, la cap. 65.01 
”Învățământ” se majorează creditele de 
angajament și creditele bugetare cu suma de 
38.000 mii lei la titlul 51 ”Transferuri între unități 
ale administrației publice”, articolul 51.01 
”Transferuri curente”, alineatul 51.01.02 
”Finanțarea de bază a învățământului superior”, 
prin diminuarea cu aceeași sumă a creditelor de 
angajament și creditelor bugetare aferente 
titlului 10 ”Cheltuieli de personal”, articolul 10.01 
”Cheltuieli salariale în bani”, alineatul 10.01.01 
”Salarii de bază”. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 

Se propune admiterea amendamentului 
pentru stingerea sumelor restante având 
ca obiect acordarea unor drepturi de 
natură salarială stabilite în favoarea 
personalului din instituțiile de 
învățământ superior de stat, devenite 
executorii până la 31 decembrie 2017 
 



 

- 28 - 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

Deputaților 
 

36.  Anexa nr.3/26/11 Ministerul Sănătății 
 
Cap.66.08 Sănătate 
 
Titlul 70 Cheltuieli de capital 
alin.71.01.02 Mașini, echipamente şi 
mijloace de transport 

În Anexa 3/26/11 ˝Bugetul pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, 
articole și alineate, pe anii 2016-2021 (sume 
alocate din fonduri externe nerambursabile)˝ la 
Cap.66.08 „Sănătate”, titlul 70 „Cheltuieli de 
capital”, alin.71.01.02 „Mașini, echipamente şi 
mijloace de transport”, se elimină suma de 
5.809 mii lei de la anul 2017 și se introduce  la 
anul 2018. 
 
Corespunzător se introduc modificările în Anexa 
3/26/21 ˝Fișa proiectului cu finanțare din fonduri 
externe nerambursabile de preaderare, alți 
donatori și alte facilități  postaderare˝  - Proiect 
904 ˝Program de cooperare și asistență 
bilaterală între Guvernul Republicii Elene și 
Guvernul României˝ și Anexa 3/26/29 ˝Fișa 
obiectivului/proiectului/ categoriei de investiții- b) 
dotări independente˝ Cod obiectiv 2 
 
Sursa de finanțare: externă 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaților şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
László  Attila – Senator UDMR 
Diaconescu Renică – Senator PSD 

Se propune admiterea amendamentului 
 
Sumele sunt necesare pentru 
asigurarea necesarului de fonduri pentru 
dotarea cu echipamente medicale a 
Spitalului Clinic de Urgență Floreasca - 
București, fonduri puse la dispoziție de 
Guvernul elen, Aceste fonduri nu au fost 
prevăzute dintr-o eroare materială la 
introducerea datelor în aplicația 
informatică pe anul 2018 în Anexa 
3/26/11, Anexa nr.3/26/21 și nici în 
Anexa nr.3/26/29 Fişa Cod Obiectiv 2 
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Botnariu Emanuel-Gabriel– Senator PSD 
Orţan Ovidiu-Florin– Senator PSD 
Rotaru Ion– Senator PSD 
Stocheci Cristina-Mariana– Senator PSD 
 

37.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul Culturii și 
Identității Naționale, cap. 67.01 
”Cultura , recreere si religie”, titlul 71 
”Active nefinanciare” 

 

Se majorează bugetul Ministerului Culturii și 
Identității Naționale, la cap. 67.01 ”Cultura , 
recreere si religie” cu suma de 10.300 mii lei 
titlul 71 ”Active nefinanciare”, articolul 71.01.03 
”Mobilier, aparatura birotica și alte active 
corporale”, subcapitolul 50 ”Alte servicii in 
domeniul culturii, recreerii și religiei 
Se modifică corespunzător Anexa nr.3/27/27 – 
Cod program 786 Monumente de for public cod 
indicator 670171, prin introducerea în anul 2018 
a sumei de 10.300 mii lei 
Se modifica corespunzător Anexa nr.3/27/29 
fișa cod obiectiv 2 „Dotări independente”, la 
capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie”, titlul 
71  „Active nefinanciare”, alineatul 71.01.03 
„Mobilier, aparatură birotică și alte active 
corporale”. 
 
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru cultură şi media a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a Camerei 
Deputaților 

Se propune admiterea amendamentului 
pentru punerea în aplicare a Legii 
246/2017 privind realizarea 
Monumentului Marii Uniri de la 1 
Decembrie 1918 – Alba Iulia 
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 Senator Radu Cosmin Preda, PSD 
 

38.  Anexa 3/27/27 Ministerul Culturii și 
Identității Naționale 
 
Fisa programului – Cod program 128 
”Restaurarea Monumentelor Istorice” 
 

Se propune diminuarea  creditelor bugetare 
prevăzute pentru anul 2018 la cod program 128 
”Restaurarea Monumentelor Istorice”, cod 
indicator 670151  de la 52.000 mii lei la 20.000 
mii lei  
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru cultură şi media a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a Camerei 
Deputaților 
Senator Radu Cosmin Preda, PSD 
 

Se propune admiterea amendamentului 
pentru corectarea erorii materiale. 
Modificarea se solicită în vederea 
corelării anexei 3/27/27 cu Bugetul 
aprobat pentru Ministerul Culturii și 
Identității Naționale în Anexa 3/27/02, 
Subcapitol 03 Servicii culturale, 
Paragraf 12 - Consolidarea și 
restaurarea monumentelor istorice, 
unde este prevăzută suma de 20.000 
mii lei 
 

39.  Anexa 3/27/27 Ministerul Culturii și 
Identității Naționale 
 
Cod program 902  ”Amenajare 
muzeistică și punerea în valoare a 
spațiului muzeal” 
 

Se propune anularea creditelor de angajament 
și a creditelor bugetare la cod program 902 
”Amenajare muzeistică și punerea în valoare a 
spațiului muzeal”, la cod indicator 670151,  in  
suma de 205.193 mii lei prevăzute pentru anul 
2018. 
 
Corespunzător se modifică și  indicatorii de 
fundamentare. 
 
Sursa de finanțare:  nu este necesară 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru cultură şi media a 

Se propune admiterea amendamentului 
pentru corectarea erorii materiale. 
Modificarea se solicită în vederea 
corelării anexei 3/27/27 cu Bugetul 
aprobat pentru Ministerul Culturii și 
Identității Naționale în Anexa 3/27/02, 
Subcapitol 03 Servicii culturale, 
Paragraf 03 – Muzee, unde nu este 
prevăzută și nici propusă suma de 
205.193 mii lei. 
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Senatului şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a Camerei 
Deputaților 
  
Senator Radu Cosmin Preda, PSD 
 

40.  Anexa 3/27/27 Ministerul Culturii și 
Identității Naționale 
 
Cod program 147  ” Festivaluri teatrale, 
muzicale, coregrafice și 
cinematografice naționale și 
internaționale” 

Se propune majorarea creditelor de angajament 
și a creditelor bugetare prevăzute la – Cod 
program 147  ”Festivaluri teatrale, muzicale, 
coregrafice și cinematografice naționale și 
internaționale”, cod indicator 670120 de la suma 
de 6.555 mii lei la 12.000 mii lei și la cod 
indicator 670155 de la suma de 3.500 mii lei la 
4.750 mii lei. 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru cultură şi media a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a Camerei 
Deputaților 
 
Senator Radu Cosmin Preda, PSD 
 
  

Se propune admiterea amendamentului 
pentru corectarea erorii materiale  
 
Modificarea se solicită în vederea 
corelării anexei 3/27/27 cu Bugetul 
aprobat pentru Ministerul Culturii și 
Identității Naționale în Anexa 3/27/02, 
Subcapitol 50 Alte servicii în domeniile 
culturii, recreerii și religiei, dar și la:   
-titlul II – Bunuri și servicii, alin. 20.30.30  
unde este prevăzută și suma de 12.000 
mii lei (majorarea propusă se 
încadrează în Bugetul aprobat MCIN pe 
anul 2018), 
- și titlul VII – Alte transferuri unde este 
prevăzută suma de 4.750 mii lei, la  alin. 
55.01.18 – Alte transferuri. 
 

41.  Anexa nr.3/29/02 bugetul Ministerului 
Public (sumele alocate din bugetul de 
stat) 

 În Anexa nr. 3/29/02 se va introduce un 
asterisc, cu următorul cuprins: 
 
”*) La capitolul 61.01, titlul 71, este cuprinsă 
și suma de 237.329 lei, credite bugetare și de 
angajament, cuvenită în baza art. 37 alin. (1) 

Se propune admiterea amendamentului 
în vederea asigurării condițiilor pentru 
aplicarea prevederilor Legii nr. 318/2015 
pentru înființarea, organizarea şi 
funcționarea Agenției Naționale de 
Administrare a Bunurilor 
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din Legea nr. 318/2015 şi care se utilizează 
conform prevederilor Hotărârii Guvernului 
nr. 933/2016.” 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, 
 

Indisponibilizate şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

42.  Anexa 3/38 
Autoritatea Națională Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor 

 Se propune înlocuirea anexelor inițiatorului, nr 
3/38/13 ”Bugetul pe capitole, subcapitole, 
paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate 
pe anii 2016-2021 (sume alocate pentru 
activități finanțate integral din venituri proprii)” și 
3/38/15 ”SINTEZA bugetelor centralizate ale 
instituțiilor publice finanțate parțial din venituri 
proprii pe anii 2016-2021”, în integralitatea lor, 
cu anexele 3/38/13  și 3/38/15 care se regăsesc 
în Anexa nr.3 respectiv Anexa nr. 4 atașate la 
Raport .  
 
Corespunzător se modifică și celelalte anexe la 
bugetul Autorității  Naționale Sanitare Veterinare 
și pentru Siguranța Alimentelor pe anul 2018. 
 
 Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală a Senatului şi 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice a Camerei 

Se propune admiterea amendamentului 
având în vedere necesitatea asigurării 
cheltuielilor de personal și a 
cheltuielilor de funcționare ale 
punctelor de inspecție fiscală. 
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Deputaților 
Grupul parlamentar PSD din Comisiile pentru 
agricultură Camera Deputaților şi Senat  
 

43.  Anexa nr.3/45/02    Societatea 
Română de Radiodifuziune 
 

În anul 2018 Anexa nr.3/45/02 ”Bugetul pe 
capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate pe anii 2016-2021 
(sume alocate din bugetul de stat)” se  
suplimentează  cap.67.01 ”Cultură, recreere și 
religie”, titlul 55 ”Alte transferuri”, alineatul 
55.01.18 ”Alte transferuri curente interne” cu 
suma de 3.000 mii lei atât la credite de 
angajament cât și la credite bugetare. 
  
Corespunzător se modifică Anexa nr.3/45/27 
”Fișa programului”  
 
Sursa de finanțare: Diminuarea cu aceeași 
sumă a bugetului Ministerului Finanțelor Publice 
– Acțiuni Generale, Anexa nr.3/65/02 la capitolul 
54.01 ”Alte servicii publice generale”, titlul 50 
”Fonduri de rezervă”, articolul 50.01 ”Fond de 
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru cultură şi media a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a Camerei 
Deputaților 
Senator Radu Cosmin Preda, PSD 
 

Se propune admiterea amendamentului. 
 
Sumele solicitate suplimentar sunt 
necesare pentru asigurarea cheltuielilor 
de funcționare și dezvoltare ale 
Societății Române de Radiodifuziune, 
respectiv pentru personalul Direcției 
Formații Muzicale. 

. 
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44.  Anexa nr.3/58/02 Consiliul de 
Monitorizare a Implementării 
Convenției 
(sumele alocate din bugetul de stat) 

În Anexa nr. 3/58/02 se aprobă suplimentarea 
cu suma de 2.120 mii lei, credite de angajament 
și credite bugetare, la capitolul 51.01 ”Autorități 
publice și acțiuni externe”, titlul 10 ”Cheltuieli de 
personal”, din care: cu suma de 2.018 mii lei la 
articolul 10.01 ”Cheltuieli salariale în bani”, 
astfel: la alineatul 10.01.01 ”Salarii de bază” 
1.969 mii lei și la alineatul 10.01.13 ”Indemnizații 
de delegare” 49 mii lei, cu  suma 51 mii lei la 
articolul 10.02 ”Cheltuieli salariale în natură”, 
astfel: la alineatul 10.02.04 ”Locuința de serviciu 
folosită de salariat și familia sa” 32 mii lei și la 
alineatul 10.02.06 ”Vouchere de vacanță” 19 mii 
lei și cu suma de 51 mii lei la articolul 10.03 
”Contribuții”, respectiv alineatul 10.03.07 
”Contribuția asiguratorie pentru muncă” 
 
Se modifică în mod corespunzător Anexele 
3/58/26 și 3/58/27. 
 
Sursa de finanțare: Anexa nr.3/16 bugetul 
Ministerului Finanțelor Publice, titlul 10 
„Cheltuieli de personal 
”  
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru muncă şi protecție 
socială şi Comisia pentru egalitatea de șanse 
pentru femei şi bărbați ale Camerei Deputaților, 
respectiv Comisia pentru muncă, familie şi 
protecție socială şi Comisia pentru egalitate de 
șanse ale Senatului  

Se propune admiterea amendamentului. 
Sumele sunt necesare pentru funcționarea 
Consiliului, respectiv pentru salarizarea 
personalului, astfel încât să poată fi 
realizate atribuțiile prevăzute de Legea 
nr.8/2016 
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Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităților naționale a Camerei 
Deputaților şi Comisia pentru drepturile omului, 
culte şi minorități a Senatului  
Senator PSD Chisalita Ioan Narcis si grupurile 
parlamentare ale PSD 
 

45.  Anexa nr. 3/60 Ministerul 
Pentru Mediu de Afaceri, Comerț și 
Antreprenoriat 

Se propune în bugetul Ministerului Pentru Mediu 
de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat modificarea 
denumirii Programului nr.10 din „Programul 
național pentru înființarea și dezvoltarea 
întreprinderilor mici și mijlocii în mediu rural 
STAR-UP NATION ROMÂNIA”  în „Programul 
național pentru înființarea de noi întreprinderi 
mici și mijlocii în mediu rural STAR-UP NATION  
- România”  
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, 

Se propune admiterea amendamentului. 
Se propune modificarea denumirii 
programului conform prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.10/2017, respectiv „Programul național 
pentru înființarea de noi întreprinderi 
mici și mijlocii în mediu rural STAR-UP 
NATION  - România”  
 
 

46.  Anexa nr.3/64/02 Ministerul pentru 
Românii de Pretutindeni 
 
 (sumele alocate din bugetul de stat) 

În Anexa nr. 3/64/02 se aprobă suplimentarea 
cu suma de 3.000 mii lei, credite de angajament 
și credite bugetare, la capitolul 67.01 ”Cultură, 
recreere, religie”, titlul 59 ”Alte cheltuieli”, 
articolul 59.07 ” Sprijinirea  activității românilor 
de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative 
ale acestora”. 
 
Sursa de finanțare: Anexa nr. 3/65/02 – 
Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni Generale 
de la capitolul 54.01 ”Alte servicii publice 
generale”, titlul 50 ”Fonduri de rezervă”, articolul 

Se propune admiterea amendamentului 
Sumele solicitate suplimentar sunt necesare 

pentru sprijinirea  activității românilor de 
pretutindeni și a organizațiilor 
reprezentative ale acestora. 
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50.01 ”Fond de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului” 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților și senator PSD Eugen Teodorovici, 
senator PNL Hărău Eleonora Carmen, deputat 
PMP Constantin Codreanu, deputat PNL Ion 
Ștefan, Grupul Parlamentar PMP 
 

47.  Anexa nr. 3/65/02 Ministerul Finanțelor 
Publice-Acțiuni Generale 
 

Se propune diminuarea bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice-Acțiuni Generale, Anexa 
nr.3/65 cu suma de 82.300 mii lei la titlul 50 
„Fonduri de rezervă”, articolul 50.01 „ Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului” 
 
 
În mod corespunzător se modifică anexele la 
bugetul pe anul 2018 al Ministerului Finanțelor 
Publice-Acțiuni Generale , după caz 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților 
 

Bugetul Ministerului Finanțelor Publice - 
Acțiuni Generale se diminuează, ca 
urmare a amendamentelor admise a 
căror sursă de finanțare a creditelor 
bugetare este titlul 50 „Fonduri de 
rezervă”, articolul 50.01 „ Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului” 
 

48.  Anexa nr. 3/65/02 Ministerul Finanțelor 
Publice-Acțiuni Generale 
 

În bugetul Ministerului Finanțelor Publice-Acțiuni 
Generale, Anexa nr.3/65 se suplimentează cu 
suma de 350.000 mii lei la titlul 50 „Fonduri de 
rezervă”, articolul 50.01 „ Fondul de rezervă 

Se propune admiterea amendamentului. 
Pentru asigurarea pe parcursul anului a 
fondurilor necesare finanțării unor 
acțiuni urgente si neprevăzute.  
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bugetară la dispoziția Guvernului” prin 
diminuarea cu aceeași sumă la capitolul 51.01 
Autorități publice și acțiuni externe, titlul 55 Alte 
transferuri, art. 55.03 „Contribuția României la 
bugetul UE”. 
 
 
În mod corespunzător se modifică anexele la 
bugetul pe anul 2018 al Ministerului Finanțelor 
Publice-Acțiuni Generale , după caz 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților și domnul deputat Budăi Marius 
Constanti -PSD 
 

49.  Anexa nr. 7 
SUME alocate din impozitul pe venit și 
din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale în anul 2018 și 
estimări 2019-2021 

În Anexa nr. 7  -SUME alocate din impozitul pe 
venit și din sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în 
anul 2018 și estimări 2019-2021 se va introduce 
o notă de subsol nr.1, cu următorul cuprins: 
 
”1) Se majorează cu 10.277 mii lei sumele 
defalcate din TVA care se alocă județului 
Bihor pentru finanțarea lucrărilor la 
Aeroportul International Oradea.” 
 
Sursă de finanțare: Diminuarea poziției 43 – 
sume rezervate din anexa nr. 7 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 

Se propune admiterea amendamentului 
pentru finanțarea lucrărilor la Aeroportul 
International Oradea. 
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bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, domnul senator Tánczos Barna 
UDMR și domnul deputat UDMR Erdei D. 
István 
 

50.  Anexa nr. 7 
SUME alocate din impozitul pe venit și 
din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale în anul 2018 și 
estimări 2019-2021 

În Anexa nr. 7  -SUME alocate din impozitul pe 
venit și din sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în 
anul 2018 și estimări 2019-2021 se va introduce 
o notă de subsol nr.2, cu următorul cuprins: 
 
”2) Se majorează cu 15.000 mii lei sumele 
defalcate din TVA care se alocă județului 
Maramureș pentru finalizarea lucrărilor de 
investiții „Extindere și modernizare suprafețe 
aeroportuare la Aeroportul International Baia 
Mare.” 
 
Sursă de finanțare: Diminuarea poziției 43 – 
sume rezervate din anexa nr. 7 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților și domnul deputat PSD Viorel 
Ștefan, senator PSD Liviu Marian Pop, deputat 
PSD Matei Călin Vasile Andrei 
 

Se propune admiterea amendamentului 
pentru finanțarea lucrărilor la Aeroportul 
International Baia Mare. 

51.  Anexa nr. 7 
SUME alocate din impozitul pe venit și 
din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 

În Anexa nr. 7  -SUME alocate din impozitul pe 
venit și din sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în 
anul 2018 și estimări 2019-2021 se va introduce 

Se propune admiterea amendamentului 
pentru finanțarea lucrărilor la Aeroportul 
International Târgu Mureș 
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bugetelor locale în anul 2018 și 
estimări 2019-2021 

o notă de subsol nr.3, cu următorul cuprins: 
 
”3) Se majorează cu 40.000 mii lei sumele 
defalcate din TVA care se alocă județului 
Mureș pentru finanțarea lucrărilor la 
Aeroportul International Târgu Mureș.” 
 
Sursă de finanțare: Diminuarea poziției 43 – 
sume rezervate din anexa nr. 7 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, domnul senator Tánczos Barna 
UDMR și domnul deputat UDMR Erdei D. 
István 
 

52.  Anexa  nr.7 
SUME alocate din impozitul pe venit și 
din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale în anul 2018 și 
estimări 2019-2021 

În Anexa nr. 7  -SUME alocate din impozitul pe 
venit și din sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în 
anul 2018 și estimări 2019-2021 se va introduce 
o notă de subsol nr.4 , cu următorul cuprins: 
 
”4) Se majorează cu 10.000 mii lei sumele 
defalcate din TVA care se alocă județului 
Satu Mare pentru finanțarea lucrărilor la 
Aeroportul International Satu Mare.” 
 
Sursă de finanțare: Diminuarea poziției 43 – 
sume rezervate din anexa nr. 7 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 

Se propune admiterea amendamentului 
pentru finanțarea lucrărilor la Aeroportul 
International Satu Mare. 
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pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, domnul senator Tánczos Barna 
UDMR și domnul deputat UDMR Erdei D. 
István 
 

53.  Anexa nr. 7 
SUME alocate din impozitul pe venit și 
din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale în anul 2018 și 
estimări 2019-2021 

Se aprobă suplimentarea cu 10.500 mii lei a 
sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale prevăzute în Anexa nr.7 astfel: 
a) Cu suma de 8.500 mii lei se suplimentează[ 

poziția 44 Sume alocate în baza unor acte 
normative din Anexa nr.7, pentru municipiul 
Alba Iulia pentru realizarea lucrărilor de 
amenajare a pasajului ceremonial, 
reamenajarea Parcului Unirii și punerea în 
valoare a Monumentului Marii Uniri de la 1 
decembrie 1918-Alba Iulia, conform 
prevederilor art.3 din Legea nr.246/2017 

b) Cu suma de 2.000 mii lei se suplimentează 
poziția 1 „județul Alba” din Anexa nr.7 și se 
introduce o notă de subsol, nr.5 cu 
următorul cuprins: „pentru municipiul Alba 
Iulia  în vederea realizării unor lucrări 
adiacente la  Monumentului Marii Uniri de la 
1 decembrie 1918-Alba Iulia, altele decât 
cele prevăzute de Legea nr.246/2017”. 

 
Sursă de finanțare: Diminuarea poziției 43 – 
sume rezervate din anexa nr. 7 cu suma de 
10.500 mii lei. 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 

Se propune admiterea amendamentului 
Suma este necesară pentru pregătirea 
centenarului Marii Uniri potrivit 
prevederilor Legii nr.246/2017. 
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pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților 
 

54.  Anexa nr. 12/02 
Casa Națională de Asigurări de 
Sănătate 
 
Bugetul pe capitole, subcapitole, 
paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și 
alineate pe anii 2016-2021 (sume 
alocate din bugetul Fondului național 
unic de asigurări sociale de sănătate) 
 Capitolul 66.05 – ”Sănătate”  
 
 
 

În cadrul bugetului Fondului național unic de 
asigurări sociale de sănătate, în coloana 3 
”Propuneri 2018”, la cap. 66.05 ”Sănătate” se 
majorează creditele de angajament și creditele 
bugetare cu suma de 308.000 mii lei la titlul 20 
”Bunuri și servicii”, alineatul 20.01.09 ”Materiale 
și prestări de servicii cu caracter funcțional”, prin 
diminuarea cu aceeași sumă a titlului 51 
”Transferuri între unități ale administrației 
publice”, articolul 51.01 ”Transferuri curente” 
alineatul 51.01.66 ”Transferuri din bugetul 
fondului național unic de asigurări sociale de 
sănătate către unitățile sanitare pentru 
acoperirea creșterilor salariale”. 
 
La Capitolul 66.05, în coloana 3 ”Propuneri 
2018”, subcapitolele bugetare se modifică astfel: 
 
 – Subcapitolul 04 ”Servicii medicale în 
ambulator”, Paragraful 01 ”Asistență medicală 
primară” se majorează cu suma de 190.000 mii 
lei . 
– Subcapitolul 04 ”Servicii medicale în 
ambulator”, Paragraful 02  ”Asistență medicală 
pentru specialități clinice” se majorează cu suma 
de 118.000 mii lei. 
– Subcapitolul 02 ”Servicii publice 
descentralizate” se diminuează cu suma de 
308.000 mii lei. 
 

Se propune admiterea amendamentelor. 
 
Suma de 308.000 mii lei cu care se 
majorează fondurile propuse la titlul II 
„Bunuri si servicii” este prin redistribuire 
în cadrul bugetului FNUASS de la titlul 
VI „Transferuri între unități ale 
administrației publice”, pentru majorarea 
fondurilor aferente asistenței medicale 
primare și asistentei medicale de 
specialitate clinică, din care: 
 
Suma de 190.000 mii lei este destinată 
majorării sumei alocate asistenței 
medicale primare, a cărei creștere în 
anul 2018 față de 2017 este de 4,88 % 
cu mult sub necesar. 
În aceste condiții, pentru asistență 
medicală primară, în anul 2018, s-ar 
asigura o valoare a punctului ”per 
capita” de 5,6 lei, față de 4,8 lei în anul 
2017 și o valoare a unui punct pe 
serviciu în anul 2018 de 2,6 lei, față de 
2,2 lei în anul 2017. 
Suma de 118.000 mii lei este destinată 
majorării sumei alocate asistenței 
medicale pentru specialități clinice, a 
cărei creștere în anul 2018 față de 2017 
este de 9,28% cu mult sub necesar. 
Este necesară corelarea valorii unui 
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În mod corespunzător se majorează cu suma de 
308.000 mii lei creditele bugetare și creditele de 
angajament prevăzute în Anexa nr.12/07, 
coloana 3 ”Propuneri 2018”, la ”Programul 
național privind asigurarea serviciilor medicale, 
a medicamentelor și dispozitivelor medicale în 
cadrul sistemului de sănătate” cod program 659 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților și domnul deputat PSD Viorel Ștefan 

punct pe serviciu de la nivelul asistenței 
medicale primare. 
În aceste condiții, în asistența medicală 
pentru specialități clinice, în anul 2018, 
s-ar asigura o valoare a punctului pe 
serviciu în anul 2018 de 2,6 lei, față de 
2,2 lei în anul 2017. 
 
                                                          
 
 
 
 

55.   La toate amendamentele admise care vizează 
modificări de sume în bugetele ordonatorilor 
principali de credite în Anexa nr.3, modificările 
sunt admise atât în ce privește creditele 
bugetare cât și în ce privește creditele de 
angajament.  
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților și domnul deputat PSD Viorel Ștefan 
 

Ca urmare a amendamentelor admise. 

56.   Pentru corectarea unei erori în Anexele 
nr.3/13/15, 3/18/15 și 3/27/15 se introduc credite 
de angajament la nivelul creditor bugetare 
aprobate.  
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 

Ca urmare a amendamentelor admise. 
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Deputaților și domnul deputat PSD Viorel Ștefan 
 

57.   Renumerotarea articolelor, refacerea trimiterilor 
din textul legii,  renumerotare anexelor, precum 
şi modificarea titlului unor anexe.    
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară şi piață de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanțe şi bănci din Camera 
Deputaţilor 

Ca urmare a amendamentelor admise. 

 



ANEXA NR.2 
 
Propunem modificarea sumelor aferente coloanei ,,Propuneri 2018’’ din anexa 
nr.3/15/15, după cum urmează: 
 
 
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI FONDURILOR EUROPENE 

 
SINTEZA 

bugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii 
pe anii 2016-2021 

                                                                                                                       Anexa nr.3/15/15 Pag.   1     - mii lei - 

Denumire indicator   Cod 2018 

      Propuneri 

TOTAL VENITURI ( I+II+II+IV)   00.01.10 666.700 

Venituri curente   00.02.10 609.200 

Venituri nefiscale  29.00.10 609.200 

Venituri de bunuri si servicii  33.00.10 609.200 

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI   33.10 608.200 

Venituri din prestări de servicii   33.10.08 601.000 

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie 
profesionala, specializare si perfectionare   33.10.17 

7.200 

DIVERSE VENITURI   36.10 1.000 

Alte venituri    36.10.50 1.000 

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII   43.10 57.500 

Subventii pentru institutii publice   43.10.09 57.500 

TOTAL CHELTUIELI I 5010 1.444.722 

  II   847.352 

CHELTUIELI CURENTE I 01 1.405.489 

  II   808.119 

CHELTUIELI DE PERSONAL I 10 290.292 

  II   290.292 

BUNURI SI SERVICII I 20 490.942 

  II   303.704 

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  I 51 460.545 

  II   163.450 

PROIECTE CU FINANTARE DIN FORNDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020 

I 58 163.037 

  II   50.000 

ALTE CHELTUIELI  I 59 673 

  II   673 

CHELTUIELI DE CAPITAL  I 70 39.233 

  II   39.233 

ACTIVE NEFINANCIARE  I 71 39.233 

  II   39.233 

 
 



ANEXA NR.3 
 
 
AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU 
SIGURANȚA ALIMENTELOR     

        

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2016- 20121 

(sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii) 

         

      Anexa 3/38/13 mii lei 

      
REALIZĂ
RI 2016 

EXECUTIE 
PRELIMINA

TA 

PROPUNER
E 

ESTIMAT 
DENUMIREA 

INDICATORILOR 
Cod   

      2016 2017 2018 2019 2020 2021 

VENITURI - TOTAL        13.162 9.970 3.756       

I. VENITURI CURENTE    00.02.10   13.162 9.970 3.756       

C. VENITURI NEFISCALE    29   13.162 9.970 3.756       

C.2. VANZARI DE 
BUNURI SI SERVICII    

33.00.10   13.084 9.970 3.756       

VENITURI DIN 
PRESTARI DE SERVICII 
SI ALTE ACTIVITATI    

33   13.084 9.970 3.756       

Taxe si tarife pentru 
analize si servicii efectuate 
de laboratoare    

33.04.00               

Venituri din prestari 
servicii    

33.08.00   13.084 9.970 3.756       

                  

DIVERSE VENITURI 36   78 0 0       

Sume provenite din 
finanțarea anilor 
precedenți 

36.32   78           

VENITURI PROPRII - 
TOTAL CHELTUIELI    

50. CA    3.756       

 
 

    
CB 

7.376 9.970 3.756    

CHELTUIELI CURENTE    01. CA    3.756       

 
 

    
CB 

7.361 9.610 3.756    

TITLUL I - CHELTUIELI 
DE PERSONAL    

10. CA    2.913       

  CB 6.385 6.760 2.913    

TITLUL II - BUNURI SI 
SERVICII    

20.  CA   843       

  CB 976 2.850 843    

Titlul X Proiecte cu 
finantare din fonduri 
externe nerambursabile 
aferente cadrului    

58. CA   0 0       

  CB 0 0 0    

TITLUL X  ALTE 
CHELTUIELI    

59.  CA  0 0       

  CB 0 0 0    

CHELTUIELI DE CAPITAL    70. CA    0       

  CB 15 360 0    

TITLUL  XII  ACTIVE 
NEFINANCIARE    

71. CA    0       

  CB 15 360 0    

AGRICULTURA, 
SILVICULTURA, 
PISCICULTURA SI 
VANATOARE    

83 CA    3.756       

  CB 7.376 9.970 3.756    

AGRICULTURA    83.03 CA    3.756       

    CB 7.376 9.970 3.756       
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REALIZĂ
RI 2016 

EXECUTIE 
PRELIMINA

TA 

PROPUNER
E 

ESTIMAT 
DENUMIREA 

INDICATORILOR 
Cod   

      2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 

AGRICULTURA, 
SILVICULTURA, 
PISCICULTURA SI 
VANATOARE    

83.03.30 CA  

  3.756     

  
 
 
 

    CB 7.376 9.970 3.756       

     CHELTUIELI 
CURENTE O1 

CA  
  3.756       

    CB 7.361 9.610 3.756       

          TITLUL I - 
CHELTUIELI DE 
PERSONAL 10 

CA  
  2.913       

    CB 6.385 6.760 2.913       

               Cheltuieli 
salariale în bani 10,01   5.229 5.503 2.590       

                    Salarii de 
bază 10,01,01   5.008 5.120 2.000       

Sporuri pentru conditii de 
munca    

10.01.05     
          

                    Alte sporuri 10,01,06   146 208 583       

                    Indemnizaţiile 
plătite unor persoane din 
afara unităţii 10,01,12               

                    Indemnizaţii 
de delegare 10,01,13   4 20 7       

Indemnizatii de detasare    10.01.14               

                   Alte drepturi 
salariale in bani    

10.01.30   71 
155         

Cheltuieli salariale in natura    10.02   0 0 0       

Tichete de masa    10.02.01               

Vouchere de vacanta 10.02.06               

               Contribuţii 10,03   1.156 1.257 323       

                    Contribuţii de 
asiguraţi sociale de stat 10,03,01   824 855 200       

                    Contribuţii de 
asigurări deşomaj 10,03,02   26 36 4       

                    Contribuţii de 
asigurări sociale de 
sănătate 10,03,03   271 285 36       

                    Contribuţii de 
asigurări pentru accidente 
de munca şi boli 
profesionale 10,03,04   8 12 2       

                    Contribuţii 
pentru concedii şi 
indemnizaţii (0,85%) 10,03,06   27 69 27       

Contributia asiguratorie 
pentru munca 

10.03.07     
  54       

          TITLUL II - BUNURI 
ŞI SERVICII 20 

CA  
  843       

    CB 976 2.850 843       

               Bunuri şi servicii 20,01   827 1.413 713       

                    Furnituri de 
birou 20,01,01   32 40 54       

                    Materiale 
pentru curaţenie 20,01,02   7 41 27       

                    Încălzit, 
iluminat şi forţa motrică 20,01,03   497 700 360       

                    Apă, canal şi 
salubritate 20,01,04   10 30 10       

                    Carburanţi şi 
lubrifianţi 20,01,05   10 68 14       

                    Piese de 
schimb 20,01,06   1 34 30       
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REALIZĂ
RI 2016 

EXECUTIE 
PRELIMINA

TA 

PROPUNER
E 

ESTIMAT 
DENUMIREA 

INDICATORILOR 
Cod   

      2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 

                    Poştă, 
telecomunicaţii, radio, tv, 
internet 20,01,08   154 250 84       

                    Materiale si 
prestari de servicii cu 
caracter functional    20.01.09               

                    Alte bunuri ţi 
servicii pentru intreţinere şi 
funcţionare 20,01,30   116 250 134       

               Reparaţii curente 20,02   54 900         

               Hrana    20.03   0 10 0       

                    Hrana pentru 
oameni    

20.03.01     
          

                    Hrana pentru 
animale    

20.03.02     
10         

             Medicamente si 
materiale sanitare    

20.04   
0 30 0       

Medicamente    20.04.01               

                    Materiale 
sanitare    

20.04.02     
30         

                    Reactivi    20.04.03               

                    Dezinfectanti    20.04.04               

               Bunuri de natura 
obiectelor de inventar 20,05   79 190 40       

                    Uniforme şi 
echipament 20,05,01     25         

                    Alte obiecte 
de inventar 20,05,30   79 165 40       

               Deplasări, 
detaşări, transferări 20,06   5 84 41       

                    Deplasari 
interne, detasari, 
transferari 20,06,01   4 64 27       

                    Deplasări în 
străinătate 20,06,02   1 20 14       

              Materiale de 
laborator    

20.09     
70         

              Carti, publicatii si 
materiale documentare    

20.11     
          

Consultanta si expertiza    20.12               

              Pregatire 
profesionala    

20.13   2 
90         

              Protectia muncii    20.14     13 27       

Cheltuieli judiciare si 
extrajudiciare derivate din 
actiuni in reprezentarea 
intereselor statului, potrivit 
dispozitiilor legale   

20.25     

          

Thicete cadou    20.27               

               Alte cheltuieli 20,30   9 50 22       

                    Prime de 
asigurare non viata 

20.30.03     
20 14       

Chirii    20.30.04               

                    Alte cheltuieli 
cu bunuri şi servicii 20,30,30   9 30 8       

Titlul VIII PROIECTE CU 
FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
(FEN) (cod 56.01 la 
56.23)   

58 CA    

          

    CB             

Programe din Fondul 
European de Garantare 

58.16     
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REALIZĂ
RI 2016 

EXECUTIE 
PRELIMINA

TA 

PROPUNER
E 

ESTIMAT 
DENUMIREA 

INDICATORILOR 
Cod   

      2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 

Agricola (FEGA) (cod 
56.06.01 la 56.06.03)   

Finantarea nationala    58.16.01               

Finantarea externa 
nerambursabila    

58.16.02     
          

Cheltuieli neeligibile    58.16.03               

TITLUL X ALTE 
CHELTUIELI (cod 59.01 
la 59.31)    

59 CA    
          

    CB             

Despagubiri pentru 
animale sacrificate in 
vederea prevenirii si 
combaterii epizootiilor   

59.18     

          

     CHELTUIELI DE 
CAPITAL 70 

CA  
  0       

    CB 15 360 0       

          TITLUL X - ACTIVE 
NEFINANCIARE 71 CA    0       

  CB 15 360 0    

               Active fixe 
(inclusiv reparaţii capitale) 71,01   15 360 0       

                   Constructii    71.01.01               

                    Maşini, 
echipamente şi mijloace 
de transport 71,01,02     170         

                    Mobilier, 
aparatura birotica si alte 
active corporale    

71.01.03     
150         

                    Alte active 
fixe    

71.01.30   15 
40         

Reparatii capitale aferente 
activelor fixe    

71.03       
        

 



ANEXA NR.4 

 

 
AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU 
SIGURANȚA ALIMENTELOR     

        

SINTEZA 

bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii 

pe anii 2016-2021 

     Anexa 3/38/15 mii lei  

      
EXECUTIE 

PRELIMINATA 
PROPUNERE ESTIMAT 

DENUMIREA 
INDICATORILOR 

Cod   

      2017 2018 2019 2020 2021 

VENITURI - TOTAL        683.287 731.066 747.968 763.304 778.598 

I. VENITURI CURENTE    00.02.10   100.592 120.064 123.130 123.080 123.080 

C. VENITURI 
NEFISCALE    

29   100.592 120.064 123.130 123.080 123.080 

C.2. VANZARI DE 
BUNURI SI SERVICII    

33.00.10   100.592 120.064 123.130 123.080 123.080 

VENITURI DIN 
PRESTARI DE 
SERVICII SI ALTE 
ACTIVITATI    

33   100.592 120.064 123.130 123.080 123.080 

Taxe si tarife pentru 
analize si servicii 
efectuate de laboratoare    

33.04.00   33.820 37.298 37.298 37.298 37.298 

Venituri din prestari 
servicii    

33.08.00   66.772 82.766 85.832 85.782 85.782 

IV. SUBVENTII    420.010   582.695 611.002 624.838 640.224 655.518 

SUBVENTII DE LA 
ALTE ADMINISTRATII    

43   582.695 611.002 624.838 640.224 655.518 

Subventii pentru institutii 
publice    

43.09.00   582.695 611.002 624.838 640.224 655.518 

                

VENITURI PROPRII - 
TOTAL CHELTUIELI    

50. CA   738.341 741.677 762.320 778.598 

    CB 683.287 731.066 747.968 763.304 778.598 

CHELTUIELI CURENTE    01. CA   719.878 737.470 752.856 768.150 

    CB 676.195 719.878 737.470 752.856 768.150 

TITLUL I - CHELTUIELI 
DE PERSONAL    

10. CA   445.032 433.586 448.972 464.266 

    CB 396.118 445.032 433.586 448.972 464.266 

TITLUL II - BUNURI SI 
SERVICII    

20. CA   251.846 273.884 273.884 273.884 

    CB 249.011 251.846 273.884 273.884 273.884 

Titlul X Proiecte cu 
finantare din fonduri 
externe nerambursabile 
aferente cadrului    

58. CA   15.000 20.000 20.000 20.000 

    CB 21.488 15.000 20.000 20.000 20.000 

TITLUL X  ALTE 
CHELTUIELI    

59. CA   8.000 10.000 10.000 10.000 

    CB 9.578 8.000 10.000 10.000 10.000 

CHELTUIELI DE 
CAPITAL    

70. CA   18.463 4.207 9.464 10.448 

    CB 7.092 11.188 10.498 10.448 10.448 

TITLUL  XII  ACTIVE 
NEFINANCIARE    

71. CA   18.463 4.207 9.464 10.448 

    CB 7.092 11.188 10.498 10.448 10.448 

 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

1.  Art.2. -(1) Sinteza 
bugetului de stat, 
detaliată la venituri pe 
capitole şi subcapitole, iar 
la cheltuieli, pe părți, 
capitole, subcapitole, 
paragrafe, respectiv 
titluri, articole şi alineate, 
după caz, este prevăzută 
în anexa nr. 1. 
(2) Bugetul de stat se 
stabilește la venituri în 
sumă de 141.395,5 
milioane lei, iar la 
cheltuieli în sumă de 
177.171,9 milioane lei, cu 
un deficit de  35.776,4 
milioane lei. 
(3) Sinteza cheltuielilor 
bugetare, pe surse de 
finanțare, cu detalierea 
pe capitole, subcapitole, 
paragrafe, titluri, articole 
şi alineate, după caz, 
este prevăzută în anexa 
nr. 2. 
(4) Bugetele ordonatorilor 

Art.2. -(1) Sinteza bugetului de 
stat, detaliată la venituri pe capitole 
şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe 
părţi, capitole, subcapitole, 
paragrafe, respectiv titluri, articole 
şi alineate, după caz, este 
prevăzută în anexa nr. 1. 
(2) Bugetul de stat se stabilește la 
venituri în sumă de 148.658,32 
milioane lei, iar la cheltuieli în 
sumă de 177.171,9 milioane lei, cu 
un deficit de 28.513,58 milioane 
lei. 
(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, 
pe surse de finanțare, cu 
detalierea pe capitole, subcapitole, 
paragrafe, titluri, articole şi 
alineate, după caz, este prevăzută 
în anexa nr. 2. 
(4) Bugetele ordonatorilor principali 
de credite şi anexele la acestea 
sunt prevăzute în anexa nr. 3. 
 
Autori:  
Bogdan HUŢUCĂ – Deputat PNL 
Florin CÎŢU – Senator PNL 
Carmen Hărău – Senator PNL 

În condițiile în care în anul 2011, 
economia României traversa o 
perioadă economică extrem de 
dificilă a reușit să obțină un nivel 
al încasărilor de peste 33,1% din 
PIB, considerăm că o ţintă 
majorată de la 31,7% la 32,5% 
este o ţintă rezonabilă pentru un 
guvern responsabil.  
Mai mult decât atât, trebuie 
amintit faptul că România are 
cea mai mică pondere a 
veniturilor bugetare în PIB, în 
vreme ce media UE-28 este de 
peste 40% din PIB. 
Se propune majorarea 
veniturilor bugetare, printr-o mai 
bună colectare a resurselor, în 
vederea respectării 
reglementărilor europene 
ratificate de România cu privirea 
la constrângerile bugetare, în 
vederea reducerii deficitului 
bugetar cu 0,8% din PIB (pentru 
încadrarea în obiectivul pe 
termen mediu) 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Estimarea veniturilor are la bază 
evoluția indicatorilor 
macroeconomici și prevederile 
legislative în vigoare. Pentru a 
lua în calcul o eventuală 
majorare a veniturilor bugetare 
este nevoie de măsuri concrete 
cu termene precise sau 
implementarea unor acțiuni 
suplimentare de îmbunătățire a 
colectării de către ANAF. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

principali de credite şi 
anexele la acestea sunt 
prevăzute în anexa nr. 3. 
 

Lucian HEIUŞ – Deputat PNL 
Nicolae NEAGU – Deputat PNL 
Dan VÎLCEANU – Deputat PNL 
Iulian DUMITRESCU – Senator 
PNL 
Robert SIGHIARTĂU – Deputat 
PNL 
Ion ŞTEFAN – Deputat PNL 
Marilen PIRTEA – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 

2.  Art 4 -(1) Din taxa pe 
valoarea adăugată se 
aloca 13.340,6 milioane 
lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care :  
lit.a) 2.217,3 milioane lei 
pentru finanțarea 
cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
județelor, potrivit anexei 
nr 4.  

La Art. 4,alin (1) se modifica şi va  
avea următorul cuprins: 
„Art 4 -(1) Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.416,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care:  
lit.a) 2.282,9 milioane lei pentru 
finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul județelor, 
potrivit anexei nr 4. „ 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
 
Autori:  
Florica Cherecheş - Deputat PNL 

 Este necesară finanțarea 
corespunzătoare a programului 
de orientare școlară și 
profesională a elevilor prin 
suplimentarea numărului de 
consilieri de orientare școlară și 
pregătirea lor. Pentru creșterea  
gradului de incluziune socială şi 
reducerea ratei abandonului 
școlar, in vederea scăderii 
decalajului dintre oferta 
educațională şi cerințele de pe 
piața muncii se impune 
intensificarea activităților de 
orientare școlară şi profesională 
din ciclul gimnazial , nr actual al 
consilierilor școlari fiind 
insuficient pentru a acoperi 
aceasta nevoie (in prezent, un 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece, 
potrivit prevederilor art.39 din 
OUG nr.90/2017, începând cu 
anul 2018, pentru unitățile de 
învățământ preuniversitar de 
stat, finanțarea cheltuielilor cu 
salariile, sporurile, indemnizațiile 
şi alte drepturi salariale în bani, 
stabilite prin lege, inclusiv plata 
sumelor prevăzute prin hotărâri 
judecătorești având ca obiect 
acordarea unor drepturi de 
natură salarială, precum şi 
contribuțiile aferente acestora, 
precum şi diferențele salariale 
prevăzute la art. 1 şi 2 din 
Legea nr. 85/2016, nu se mai 
asigură prin bugetele locale, ci  
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

consilier școlar răspunde de 
aproximativ 1000 de elevi). 
 

prin bugetul Ministerului 
Educației Naționale 

3.  Art.4. – Din taxa pe 
valoarea adăugată se 
alocă 13.340,6 milioane 
lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care:  
a)  2.217,3 milioane lei 
pentru finanțarea 
cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
județelor, potrivit anexei 
nr.4;  
b) 5.204,3 milioane lei 
pentru finanțarea 
cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, orașelor, 
municipiilor, sectoarelor și 
municipiului București, 
potrivit anexei nr.5;  
c) 450,0 milioane lei 
destinate finanțării 
cheltuielilor privind 
drumurile județene și 
comunale, repartizate pe 
județe potrivit anexei nr.6;   
d) 5.290,4 milioane lei 
pentru echilibrarea 
bugetelor locale ale 

Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.340,6 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care:  
a)  2.617,3 milioane lei pentru 
finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul județelor, 
potrivit anexei nr.4;  
 
Suma va crește cu 400,000 lei. 
 
Sursa de finanțare: 
400,000 lei vor fi diminuați din 
bugetul de stat, anexa 3/15/02 
(Ministerul dezvoltării regionale, 
administrației publice și fondurilor 
europene) de la capitolul 7001 
Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică 
 
Costul mediu este de 4000 
ron/elev/an școlar (include plata 
profesor, gustare, materiale 
educaționale), pentru 100.000 de 
copii însemnând 400,000 lei/an 
școlar. 
 
Autor: Grupul Parlamentar USR 

Se suplimentează bugetul alocat 
județelor pentru a putea finanța 
proiectele Școală după școală 
din județe cu 400,000 lei. 
Se alocă suma de 400,000 lei 
pentru finanțarea programului 
Școală după școală în 
comunitățile cu risc socio-
educațional crescut cuprinse în 
Anexa 1 la apelul Scoala pentru 
toti- Ierarhizarea unităților 
școlare în funcție de nivelul de 
defavorizare si care nu au 
aplicat in cadrul apelului de 
proiecte (http://www.fonduri-
ue.ro/images/files/comunicate/2
016/13.09/Anexa_1_Ierarhizare
_scoli.pdf). 
Costul mediu este de 4000 
ron/elev/an scolar (include plata 
profesor, gustare, materiale 
educationale), pentru 100.000 
de copii insemnand 400.000.000 
ron/an scolar. 
România are una dintre cele mai 
ridicate rate de abandon școlar 
din Uniunea Europeană - peste 
19%. În ultimii, programul 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
finanțarea programului Școală 
după școală nu se face din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată și nu se   
implementează doar la nivelul 
județelor. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
 De asemenea sursa de 
finanţare nu poate fi avută în 
vedere întrucât sumele propuse  
prin  proiectul  de  buget pentru 
Ministerul dezvoltării regionale, 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

comunelor, orașelor, 
municipiilor și județelor și 
pentru finanțarea 
cheltuielilor aferente 
funcționării serviciilor 
publice de salvare 
acvatică-salvamar și a 
posturilor de prim ajutor 
pe plajele cu destinație 
turistică, potrivit 
prevederilor art.4 
alin.(21), din Ordonanța 
de urgență a Guvernului 
nr.19/2006 privind 
utilizarea plajei Mării 
Negre și controlul 
activităților desfășurate 
pe plajă, aprobată cu 
modificări și completări 
prin Legea nr.274/2006, 
cu modificările și 
completările ulterioare, 
potrivit anexelor nr.7 și 8; 
…. 
 

Școală după școală a fost 
identificat ca una dintre dintre 
cele mai eficiente metode de 
combatere a abandonului 
școlar. Este menționat ca atare 
și în Strategia pentru părăsirea 
timpurie a școlii.  
Conform datelor noastre, 
350.000 de elevi se afla in 
situatie de risc educational; 
dintre acestia, 100.000 se afla in 
pragul abandonului daca nu se 
iau masuri de sprijin urgente; 
prin urmare, solutia propusa 
este implementarea progresiva 
a programului, cu cate 100.000 
de beneficiari anual, incepand 
cu cei aflati in risc de parasire a 
scolii. 
Programul a fost discutat de 
către toate guvernele anterioare 
cu membri ai societății civile, 
fiind cerut de către aceasta. 
Abia în 2016 programul a fost 
inclus ca măsură în cadrul 
apelului POCU Școala pentru 
toți. 
Propunem alocarea de fonduri 
pentru acele comunități care nu 
au depus proiecte in cadrul 
apelului de proiecte  POCU. De 

administrației publice și 
fondurilor europene au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii pe  anul  2018. 
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altfel,programul este menționat 
în programul de guvernare al 
PSD. 
Fondurile vor fi acordate în urma 
depunerii de proiecte conform 
metodologiei Școală după 
școală.  
Fondurile vor fi acordate în urma 
depunerii de proiecte conform 
metodologiei Sds. 

4.  Art.4. – Din taxa pe 
valoarea adăugată se 
alocă 13.340,6 milioane 
lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care:  
a)  2.217,3 milioane lei 
pentru finanțarea 
cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
județelor, potrivit anexei 
nr.4;  
b) 5.204,3 milioane lei 
pentru finanțarea 
cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, orașelor, 
municipiilor, sectoarelor și 
municipiului București, 
potrivit anexei nr.5;  
c) 450,0 milioane lei 
destinate finanțării 

Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.340,6 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care:  
a)  2.217,3 milioane lei pentru 
finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul județelor, 
potrivit anexei nr.4;  
 
Suma va crește cu 400,000 lei. 
 
Sursa de finanțare: 
400,000 lei vor fi diminuați din 
bugetul de stat, anexa 3/15/02 
(Ministerul dezvoltării regionale, 
administrației publice și fondurilor 
europene) de la capitolul 7001 
Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică 
 
Costul mediu este de 4000 

Se suplimentează bugetul alocat 
județelor pentru a putea finanța 
proiectele Școală după școală 
din județe cu 400,000 lei. 
Se alocă suma de 400,000 lei 
pentru finanțarea programului 
Școală după școală în 
comunitățile cu risc socio-
educațional crescut cuprinse în 
Anexa 1 la apelul Scoala pentru 
toti- Ierarhizarea unităților 
școlare în funcție de nivelul de 
defavorizare si care nu au 
aplicat in cadrul apelului de 
proiecte (http://www.fonduri-
ue.ro/images/files/comunicate/2
016/13.09/Anexa_1_Ierarhizare
_scoli.pdf). 
Costul mediu este de 4000 
ron/elev/an scolar (include plata 
profesor, gustare, materiale 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
finanțarea programului Școală 
după școală nu se face din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată și nu se  
implementează doar la nivelul 
județelor.  
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
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cheltuielilor privind 
drumurile județene și 
comunale, repartizate pe 
județe potrivit anexei nr.6;   
d) 5.290,4 milioane lei 
pentru echilibrarea 
bugetelor locale ale 
comunelor, orașelor, 
municipiilor și județelor și 
pentru finanțarea 
cheltuielilor aferente 
funcționării serviciilor 
publice de salvare 
acvatică-salvamar și a 
posturilor de prim ajutor 
pe plajele cu destinație 
turistică, potrivit 
prevederilor art.4 
alin.(21), din Ordonanța 
de urgență a Guvernului 
nr.19/2006 privind 
utilizarea plajei Mării 
Negre și controlul 
activităților desfășurate 
pe plajă, aprobată cu 
modificări și completări 
prin Legea nr.274/2006, 
cu modificările și 
completările ulterioare, 
potrivit anexelor nr.7 și 8; 
…. 

ron/elev/an școlar (include plata 
profesor, gustare, materiale 
educaționale), pentru 100.000 de 
copii însemnând 400,000 lei/an 
școlar. 
 
Autor amendamente 
Senator Florina Presada 
Grupurile parlamentare USR  
 

educationale), pentru 100.000 
de copii insemnand 400.000.000 
ron/an scolar. 
România are una dintre cele mai 
ridicate rate de abandon școlar 
din Uniunea Europeană - peste 
19%. În ultimii, programul 
Școală după școală a fost 
identificat ca una dintre dintre 
cele mai eficiente metode de 
combatere a abandonului 
școlar. Este menționat ca atare 
și în Strategia pentru părăsirea 
timpurie a școlii.  
Conform datelor noastre, 
350.000 de elevi se afla in 
situatie de risc educational; 
dintre acestia, 100.000 se afla in 
pragul abandonului daca nu se 
iau masuri de sprijin urgente; 
prin urmare, solutia propusa 
este implementarea progresiva 
a programului, cu cate 100.000 
de beneficiari anual, incepand 
cu cei aflati in risc de parasire a 
scolii. 
Programul a fost discutat de 
către toate guvernele anterioare 
cu membri ai societății civile, 
fiind cerut de către aceasta. 
Abia în 2016 programul a fost 

de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
 De asemenea sursa de 
finanţare nu poate fi avută în 
vedere întrucât sumele propuse  
prin  proiectul  de  buget pentru 
Ministerul dezvoltării regionale, 
administrației publice și 
fondurilor europene au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii pe  anul  2018. 
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 inclus ca măsură în cadrul 
apelului POCU Școala pentru 
toți. 
 
Propunem alocarea de fonduri 
pentru acele comunități care nu 
au depus proiecte in cadrul 
apelului de proiecte  POCU. De 
altfel,programul este menționat 
în programul de guvernare al 
PSD. 
 
Fondurile vor fi acordate în urma 
depunerii de proiecte conform 
metodologiei Școală după 
școală.  
Fondurile vor fi acordate în urma 
depunerii de proiecte conform 
metodologiei Sds. 
 

5.  Art.4. – Din taxa pe 
valoarea adăugată se 
alocă 13.340,6 milioane 
lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
a) 2.217,3 milioane lei 
pentru finanțarea 
cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
județelor, potrivit anexei 
nr.4; 

Se propune introducerea unei litere 
noi, lit f) :  
 
„f) 3 200 000 lei pentru finantarea 
de bază a unităților de învățământ 
preuniversitar de stat pentru 
categoriile de cheltuieli prevăzute 
la art. 105 alin. (2) lit.a) din Legea 
nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; cheltuieli 
privind reparatiile capitale in 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea 
amendamentului întrucât, în 
prezent, cladirile existente ale 
celor 160 unități de invatamant 
din judetul Dolj sunt într-o stare 
precară, care nu permite 
utilizarea lor în condiții de 
sănătate și siguranță pentru 
copii, corpul didactiv și 
personalul auxiliar.Situația ne-a 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
cheltuielile prevăzute la art.105 
alin.(2) din Legea educației 
naționale nr.1/2011 nu fac parte 
din finanțarea de bază. 
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b) 5.204,3 milioane lei 
pentru finanțarea 
cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, orașelor, 
municipiilor, sectoarelor și 
municipiului București, 
potrivit anexei nr.5; 
c) 450,0 milioane lei 
destinate finanțării 
cheltuielilor privind 
drumurile județene și 
comunale, repartizate pe 
județe potrivit anexei nr.6; 
d) 5.290,4 milioane lei 
pentru echilibrarea 
bugetelor locale ale 
comunelor, orașelor, 
municipiilor și județelor și 
pentru finanțarea 
cheltuielilor aferente 
funcționării serviciilor 
publice de salvare 
acvatică-salvamar și a 
posturilor de prim ajutor 
pe plajele cu destinație 
turistică, potrivit 
prevederilor art.4 alin.(21 
), din Ordonanța de 
urgență a Guvernului 
nr.19/2006 privind 

vederea obinerii avizelor ISU si 
DSP pentru următoarele unități de 
învățământ din județul Dolj: 
Școala Postliceală Teologico-
Sanitară „Sfântul Iosif” Craiova 
Școala Gimnazială Leșile - 
grădiniță (A.R.) 
Școala Profesională Daneți 
Școala Profesională Daneți - 
grădiniță (A.R.) 
Școala Profesională Daneți 
Școala Gimnazială ”Ioan 
Grecescu” - grădiniță (A.R.) 
Școala Gimnazială Cârna - 
grădiniță (A.R.) 
Școala Gimnazială Cârna  
Școala Gimnazială Cerăt - 
Grădinița nr.1 (A.R.) 
Școala Gimnazială Cerăt - 
Grădinița nr.2 (A.R.) 
Școala Gimnazială "Petrache 
Cernatescu" - grădiniță (A.R.) 
Grădinița cu program prelungit 
"Eden" 
Gradinița cu program prelungit 
"Little Diamonds" 
Grădinița cu program normal 
"Ethos" 
Grădinița cu program normal 
"Madona Dudu" 
Școala Gimnazială „Gheorghe 

fost semnalată atât de școli, 
cărora le-am solicitat o descriere 
a situației, fie de instituțiile 
abilitate, ISU și DSP.  
 
Sursa de finanțare: cota 
defalcată de TVA pentru 
bugetele locale  
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utilizarea plajei Mării 
Negre și controlul 
activităților desfășurate 
pe plajă, aprobată cu 
modificări și completări 
prin Legea nr.274/2006, 
cu modificările și 
completările ulterioare, 
potrivit anexelor nr.7 și 8; 
e) 178,6 milioane lei 
pentru finanțarea 
cheltuielilor 
învățământului particular 
sau confesional acreditat, 
potrivit anexei nr. 9. 

Bibescu” - Grădinița nr.7 (A.R.) 
Colegiul Național ”Frații Buzești” - 
grădiniță (A.R.) 
Școala Gimnazială Giurgița - 
grădiniță (A.R.) 
Școala Gimnazială Giurgița - 
grădiniță (A.R.) 
Școala Gimnazială Giurgița 
Școala Gimnazială Izvoare - 
grădiniță (A.R.) 
Școala Gimnazială Pleșoi - 
grădiniță (A.R.) 
Școala Gimnazială Pleșoi 
Școala Gimnazială Predești - 
grădiniță (A.R.) 
Școala Gimnazială Predești 
Școala Profesională ”Constantin 
Argetoianu” - grădiniță (A.R.) 
Școala Profesională ”Constantin 
Argetoianu” 
Școala Gimnazială ”Barbu 
Ionescu” - grădiniță (A.R.) 
Școala Gimnazială Verbița - 
grădiniță (A.R.) 
Școala Gimnazială nr.3 
Școala Gimnazială Bucovăț 
Școala Gimnazială Bucovăț 
Școala Gimnazială Grecești 
Școala Gimnazială Dobrești 
Școala Gimnazială Dobrești 
Școala Gimnazială Gogoșu 
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Școala Gimnazială nr.1 
Școala Gimnazială Piscu Vechi 
Școala Gimnazială Unirea 
Școala Postliceală Sanitară 
”Gheorghe Țițeica” 
Școala Gimnazială ”Gheorghe 
Jienescu” - grădiniță (A.R.) 
Școala Gimnazială Coșoveni 
Școala Gimnazială nr.1 
Școala Gimnazială ”Henri Coandă” 
Școala Gimnazială Braloștița 
Școala Gimnazială Carpen 
Școala Gimnazială Sadova - 
grădiniță (A.R.) 
Șc. Gim. Afumați (PJ) 
Grăd. PN Lipovu (AR Școala 
Lipovu) 
Grăd. nr. 5 Băilești (AR Șc. Gim. 
nr. 3 Băilești) 
Șc. Prim. Ohaba (AR Lic. Tehn. 
Melinești) 
Șc. Prim. și Grăd. Bodăieștii de 
Sus (AR Lic. Tehn. Melinești) 
Grăd. PN (AR Lic. Tehn. Melinești) 
Structura Pietroaia (AR Șc. Gim 
Beloț) 
Structura Bașcov (AR Șc. Gim 
Beloț) 
Structura Sopot (AR Șc. Gim 
Beloț) 
Șc. I-IV Urdinița (AR Șc. Gim. 
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Brabova) 
Șc. Gim Murgași (PJ) 
Șc. Prim. Velești (AR Șc. Gim. 
Murgași) 
Șc. Gim. Galicea Mare (PJ) 
Șc. Gim Grecești (PJ) 
Șc. Prim. Busu (AR Șc. Gim. 
Grecești) 
Șc. Prim. Busulețu (AR Șc. Gim. 
Grecești) 
Șc. Prim. Murta (AR Șc. Gim. 
Dobrești) 
Șc. Prim. Toceni (AR Șc. Gim. 
Dobrești) 
Lic. cu Progr. Sportiv „Petrache 
Trișcu” (PJ) 
Șc. Prim. Moflești (AR Șc. Gim. 
Tălpaș) 
Șc. Gim. Gângiova (PJ) 
Structura Comoșteni (AR Șc. Gim. 
Gângiova) 
Șc. Gim. „N. Gh. Popescu” 
Întorsura (PJ) 
Grăd. Întorsura (AR Șc. Gim. „N. 
Gh. Popescu” Întorsura) 
Șc. Gim. Seaca de Câmp (PJ) 
Grăd. Seaca de Câmp (AR Șc. 
Gim. Seaca de Câmp) 
Structura Piscu Nou (AR Șc. Gim. 
Seaca de Câmp) 
Grăd. Piscu Nou (AR Șc. Gim. 
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Seaca de Câmp) 
Șc. Gim. Carpen (PJ) 
Grăd. PN Carpen (AR Șc. Gim. 
Carpen) 
Șc. Gim. Cleanov (AR Șc. Gim. 
Carpen) 
Grăd. PN Cleanov (AR Șc. Gim. 
Carpen) 
Grăd. Muiereni (AR Șc. Gim. 
Goiești) 
Șc. Gim. Țandăra (AR Șc. Gim. 
Goiești) 
Șc. Prim. Piorești (AR Șc. Gim. 
Goiești) 
Șc. Prim. Valea Lungului (AR Șc. 
Gim. Breasta) 
Grăd. Obedin (AR Șc. Gim. 
Breasta) 
Grăd. PN nr. 1 Breasta (AR Șc. 
Gim. Breasta) 
Grăd. PN nr. 2 Breasta (AR Șc. 
Gim. Breasta) 
Grăd. Dioști (AR Șc. Gim. „Carol al 
II-lea” Dioști) 
Șc. Gim. Ciocănești (AR Șc. Gim. 
„Carol al II-lea” Dioști) 
Grăd. Ciocănești (AR Șc. Gim. 
„Carol al II-lea” Dioști) 
Șc. Gim. Țuglui (PJ) 
Grăd. Glodu (AR Șc. Gim. Țuglui) 
Șc. Prim Piria (AR Șc. Prof. 
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„Constantin Argetoianu” Argetoaia) 
Șc. Prim. Căciulatu (AR Șc. Gim. 
Terpezița) 
Șc. Prim. și Grăd. Tencănău (AR 
Șc. Gim. Sălcuța) 
Șc. Prim. Plopșor (AR Șc. Gim. 
Sălcuța) 
Grăd. Plopșor (AR Șc. Gim. 
Sălcuța) 
Șc. Prim. Mârza (AR Șc. Gim. 
Sălcuța) 
Grăd. Mârza (AR Șc. Gim. Sălcuța) 
Șc. Gim Robăneștii de Jos (PJ) 
Șc. Prim. Lăcrița Mare (AR Șc. 
Gim Robăneștii de Jos) 
Grăd. PN Lăcrița Mare (AR Șc. 
Gim. Robăneștii de Jos) 
Șc. Prim. Ciutura (AR Șc. Gim. 
Vârvoru de Jos) 
Grăd. PN Gabru (AR Șc. Gim. 
Vârvoru de Jos) 
Șc. Prim. Gârlești (AR Șc. Gim. 
Ghercești) 
Grăd. PN Ghercești (AR Șc. Gim. 
Ghercești) 
Grăd. PN Ungureni (AR Șc. Gim. 
Ghercești) 
Șc. Gim. Desa (PJ) 
Șc. Prim. Desa (AR Șc. Gim. 
Desa) 
Grăd. PN Desa (AR Șc. Gim. 
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Desa) 
Șc. Gim Orodel (PJ) 
Grăd. PN Orodel (AR Șc. Gim 
Orodel) 
Șc. Călugărei (AR Șc. Gim Orodel) 
Grăd. PN Cornu (AR Șc. Gim 
Orodel) 
Grăd. PN Teiu (AR Șc. Gim 
Orodel) 
Șc. Prim. „Ghe. Săulescu” (AR Șc. 
Gim. „Petrache Cernătescu” 
Cernătești) 
Șc. Prim. „C-tin Ionescu Tiu” (AR 
Șc. Gim. „Petrache Cernătescu” 
Cernătești) 
Grăd. Cernătești (AR Șc. Gim. 
„Petrache Cernătescu” Cernătești) 
Grăd. Gighera (AR Șc. Gim. 
Gighera) 
Grăd. Nedeia (AR Șc. Gim. 
Gighera) 
Grăd. Zăval (AR Șc. Gim. Gighera) 
Grăd. PN Botoșești-Paia (AR Șc. 
Gim. Botoșești-Paia) 
Șc. Prim. Golumbu (AR Șc. Gim. 
Fărcaș) 
Grăd. PN Golumbu (AR Șc. Gim. 
Fărcaș) 
Grăd. nr. 2 Maglavit (AR Șc. Gim. 
Maglavit) 
Șc. Gim. Rojiște (PJ) 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

Șc. Prim. Tămburești (AR Șc. Gim. 
Rojiște) 
Grăd. Rojiște (AR Șc. Gim. Rojiște) 
Șc. Prim. Booveni (AR Șc. Gim. 
Drănic) 
Șc. Prim. Foișor (AR Șc. Gim. 
Drănic) 
Grăd. Drănic (AR Șc. Gim. Drănic) 
Șc. Gim. Vârtop (PJ) 
Grăd. PN Vârtop (AR Șc. Gim. 
Vârtop) 
Lic. Teoretic Bechet (PJ) 
Grăd. nr. 1 Bechet (AR Lic. 
Teoretic Bechet) 
Grăd. nr. 2 Bechet (AR Lic. 
Teoretic Bechet) 
Șc. Prim. Bechet (AR Lic. Teoretic 
Bechet) 
Grăd. PN nr. 1 Băilești (AR Șc. 
Gim. nr. 5 Băilești) 
Structura Frățila (AR Șc. Gim. 
„Marin Sorescu” Bulzești) 
Clubul Copiilor (AR Palatul copiilor 
Craiova) 
Clubul Copiilor (AR Palatul copiilor 
Craiova) 
Șc. Gim. Pleșoi (PJ) 
Grăd. PN Pleșoi (AR Șc. Gim. 
Pleșoi) 
Șc. Prim Milovan (AR Șc. Gim. 
Pleșoi) 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

Grăd. PN „Prof. Ghe. Luță” 
Brădești (AR Șc. Gim. „Ioan 
Grecescu” Brădești) 
Grăd. PN Brădești Bătrâni (AR Șc. 
Gim. „Ioan Grecescu” Brădești) 
Grăd. Dobridor (AR Șc. Gim. nr. 1 
Moțăței) 
Șc. Prim. Dobridor (AR Șc. Gim. 
nr. 1 Moțăței) 
Șc. Prim. Moțăței Gară (AR Șc. 
Gim. nr. 1 Moțăței) 
Șc. Profesională Valea Stanciului 
(PJ) 
Șc. Gim. Horezu Poenari (AR Șc. 
Profesională Valea Stanciului) 
Grăd. nr. 1 Valea Stanciului (AR 
Șc. Profesională Valea Stanciului) 
Grăd. nr. 1 Valea Stanciului (AR 
Șc. Profesională Valea Stanciului) 
Grăd. nr. 1 Valea Stanciului (AR 
Șc. Profesională Valea Stanciului) 
Grăd. nr. 1. Horezu Poenari (AR 
Șc. Profesională Valea Stanciului) 
Grăd. nr. 2. Horezu Poenari (AR 
Șc. Profesională Valea Stanciului) 
Șc. Gim. Izvoare (PJ) 
Grăd. PN Izvoare (AR Șc. Gim. 
Izvoare) 
Grăd. PN Izvoare (AR Șc. Gim. 
Izvoare) 
Grăd. PN Domnul Tudor (AR Șc. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

Gim. Izvoare)” 
 
Autor: Grupul Parlamentar USR  

6.  Art.4. – Din taxa pe 
valoarea adăugată se 
alocă 13.340,6 milioane 
lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
a) 2.217,3 milioane lei 
pentru finanțarea 
cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
județelor, potrivit anexei 
nr.4; 
b) 5.204,3 milioane lei 
pentru finanțarea 
cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, orașelor, 
municipiilor, sectoarelor și 
municipiului București, 
potrivit anexei nr.5; 
c) 450,0 milioane lei 
destinate finanțării 
cheltuielilor privind 
drumurile județene și 
comunale, repartizate pe 
județe potrivit anexei nr.6; 
d) 5.290,4 milioane lei 
pentru echilibrarea 
bugetelor locale ale 

Se propune introducerea unei litere 
noi, lit g): 
 
 „g)120 000 lei pentru finanțarea de 
bază a unităților de învățământ 
preuniversitar de stat pentru 
categoriile de cheltuieli prevăzute 
la art. 105 alin. (2) lit.a) din Legea 
nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; cheltuieli 
privind reparațiile capitale in 
vederea obținerii avizelor ISU 
pentru următoarele unități de 
învățământ din județul Tulcea:  
Şcoala Primară Letea, Şcoala 
Primară Periprava  
Şcoala Gimnazială Caraorman 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 
17  
Grădiniţa cu program prelungit nr. 
2 
Şcoala gimnazială Ostrov - corp 
grădiniţă 
Şcoala Alexandru Ciucurencu” 
 
 
 
 

Motivaţia amendamentului: 
 
Se propune admiterea 
amendamentului întrucât, în 
prezent, cladirile existente ale 6 
unități de invatamant din judetul 
Tulcea sunt într-o stare precară, 
care nu permite utilizarea lor în 
condiții de sănătate și siguranță 
pentru copii, corpul didactiv și 
personalul auxiliar. Situația ne-a 
fost semnalată atât de școli, 
cărora le-am solicitat o descriere 
a situației, fie de instituțiile 
abilitate, respective ISU.  
Sursa de finanțare: cota 
defalcată de TVA pentru 
bugetele locale 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
cheltuielile prevăzute la art.105 
alin.(2) din Legea educației 
naționale nr.1/2011 nu fac parte 
din finanțarea de bază. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

comunelor, orașelor, 
municipiilor și județelor și 
pentru finanțarea 
cheltuielilor aferente 
funcționării serviciilor 
publice de salvare 
acvatică-salvamar și a 
posturilor de prim ajutor 
pe plajele cu destinație 
turistică, potrivit 
prevederilor art.4 alin.(21 
), din Ordonanța de 
urgență a Guvernului 
nr.19/2006 privind 
utilizarea plajei Mării 
Negre și controlul 
activităților desfășurate 
pe plajă, aprobată cu 
modificări și completări 
prin Legea nr.274/2006, 
cu modificările și 
completările ulterioare, 
potrivit anexelor nr.7 și 8; 
e) 178,6 milioane lei 
pentru finanțarea 
cheltuielilor 
învățământului particular 
sau confesional acreditat, 
potrivit anexei nr. 9. 

 
 
Autor: Grupul Parlamentar USR 

7.  Art.5. – (1) Sumele 
defalcate din taxa pe 

Se propune includerea lit i) la art. 5 
– i): 

Se alocă suma de 400.000.000 
lei pentru finanțarea programului 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
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crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

valoarea adăugată, 
prevăzute la art.4  lit. a), 
sunt destinate: 
…. 
 

 
„Art.5. – (1) Sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, 
prevăzute la art.4  lit. a), sunt 
destinate: 
…. 
i) Finanțarea programului 
Școală după școală în comunitătile 
cu risc socio-educațional crescut 
cuprinse în Anexa 1 la apelul 
Scoala pentru toti- Ierarhizarea 
unităților școlare în funcție de 
nivelul de defavorizare si care nu 
au aplicat in cadrul apelului de 
proiecte (http://www.fonduri-
ue.ro/images/files/comunicate/201
6/13.09/Anexa_1_Ierarhizare_scoli
.pdf).” 
 
Cei 400.000 lei suplimentați la art. 
4 lit a) sunt destinați proiectelor 
Școală după școală din județe. 
 
Autor: Grupul Parlamentar USR 

Școală după școală în 
comunitătile cu risc socio-
educațional crescut cuprinse in 
Anexa 1 la apelul Scoala pentru 
toti- Ierarhizarea unităților 
școlare în funcție de nivelul de 
defavorizare si care nu au 
aplicat in cadrul apelului de 
proiecte (http://www.fonduri-
ue.ro/images/files/comunicate/2
016/13.09/Anexa_1_Ierarhizare
_scoli.pdf). 
Costul mediu este de 4000 
ron/elev/an scolar (include plata 
profesor, gustare, materiale 
educationale), pentru 100.000 
de copii insemnand 400.000.000 
ron/an scolar. 
 
România are una dintre cele mai 
ridicate rate de abandon școlar 
din Uniunea Europeană - peste 
19%. În ultimii, programul 
Școală după școală a fost 
identificat ca una dintre dintre 
cele mai eficiente metode de 
combatere a abandonului 
școlar. Este menționat ca atare 
și în Strategia pentru părăsirea 
timpurie a școlii.  
Conform datelor noastre, 

finanțarea programului Școală 
după școală nu se face din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată și nu se   
implementează doar la nivelul 
județelor.  
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pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 
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amendamentului 

350.000 de elevi se află în 
situație de risc educațional; 
dintre aceștia, 100.000 se află în 
pragul abandonului dacă nu se 
iau masuri de sprijin urgente; 
prin urmare, soluția propusă 
este implementarea progresivă 
a programului, cu câte 100.000 
de beneficiari anual, incepand 
cu cei aflati in risc de parasire a 
scolii. 
Programul a fost discutat de 
către toate guvernele anterioare 
cu membri ai societății civile, 
fiind cerut de către aceasta. 
Abia în 2016 programul a fost 
inclus ca măsură în cadrul 
apelului POCU Școala pentru 
toți. 
Propunem alocarea de fonduri 
pentru acele comunități care nu 
au depus proiecte in cadrul 
apelului de proiecte  POCU. De 
altfel,programul este menționat 
în programul de guvernare al 
PSD. 
Fondurile vor fi acordate în urma 
depunerii de proiecte conform 
metodologiei Școală după 
școală.  
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crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
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Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

8.  Art.5. – (1) Sumele 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, 
prevăzute la art.4  lit. a), 
sunt destinate: 
…. 
 

Se propune includerea lit i) la art. 5 
– i) 
 
„Art.5. – (1) Sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, 
prevăzute la art.4  lit. a), sunt 
destinate: 
…. 

i) Finanțarea programului 
Școală după școală în 
comunitătile cu risc 
socio-educațional 
crescut cuprinse în 
Anexa 1 la apelul Scoala 
pentru toti- Ierarhizarea 
unităților școlare în 
funcție de nivelul de 
defavorizare si care nu 
au aplicat in cadrul 
apelului de proiecte 
(http://www.fonduri-
ue.ro/images/files/comun
icate/2016/13.09/Anexa_
1_Ierarhizare_scoli.pdf). 

 
Cei 400.000 lei suplimentați la art. 
4 lit a) sunt destinați proiectelor 
Școală după școală din județe. 
 
 
 

Se alocă suma de 400.000.000 
lei pentru finanțarea programului 
Școală după școală în 
comunitătile cu risc socio-
educațional crescut cuprinse in 
Anexa 1 la apelul Scoala pentru 
toti- Ierarhizarea unităților 
școlare în funcție de nivelul de 
defavorizare si care nu au 
aplicat in cadrul apelului de 
proiecte (http://www.fonduri-
ue.ro/images/files/comunicate/2
016/13.09/Anexa_1_Ierarhizare
_scoli.pdf). 
Costul mediu este de 4000 
ron/elev/an scolar (include plata 
profesor, gustare, materiale 
educationale), pentru 100.000 
de copii insemnand 400.000.000 
ron/an scolar. 
România are una dintre cele mai 
ridicate rate de abandon școlar 
din Uniunea Europeană - peste 
19%. În ultimii, programul 
Școală după școală a fost 
identificat ca una dintre dintre 
cele mai eficiente metode de 
combatere a abandonului 
școlar. Este menționat ca atare 
și în Strategia pentru părăsirea 
timpurie a școlii.  

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
finanțarea programului Școală 
după școală nu se face din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată și nu se   
implementează doar la nivelul 
județelor.  
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Autor:  
Senator Florina Presada 
Grupurile parlamentare USR  
 

Conform datelor noastre, 
350.000 de elevi se află în 
situație de risc educațional; 
dintre aceștia, 100.000 se află în 
pragul abandonului dacă nu se 
iau masuri de sprijin urgente; 
prin urmare, soluția propusă 
este implementarea progresivă 
a programului, cu câte 100.000 
de beneficiari anual, incepand 
cu cei aflati in risc de parasire a 
scolii. 
Programul a fost discutat de 
către toate guvernele anterioare 
cu membri ai societății civile, 
fiind cerut de către aceasta. 
Abia în 2016 programul a fost 
inclus ca măsură în cadrul 
apelului POCU Școala pentru 
toți. 
 
Propunem alocarea de fonduri 
pentru acele comunități care nu 
au depus proiecte in cadrul 
apelului de proiecte  POCU. De 
altfel,programul este menționat 
în programul de guvernare al 
PSD. 
 
Fondurile vor fi acordate în urma 
depunerii de proiecte conform 
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crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
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Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

metodologiei Școală după 
școală.  
 

9.  ART. 5 La Art. 5 , alin (1), după litera b) se 
introduce o nouă litera b1), care  va  
avea următorul cuprins: 

 

b1) finanțării programului de 
orientare școlară și  
profesională a elevilor prin 
suplimentarea numărului de 
consilieri de orientare școlară și 
pregătirea lor corespunzătoare  
 
Autori:  
Florica Cherecheş - Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 Este necesară finanțarea 
corespunzătoare a programului 
de orientare școlară şi 
profesională a elevilor (suma 
necesară este de 65,6 
milioane lei) prin suplimentarea 
numărului de consilieri de 
orientare școlară şi pregătirea 
lor. Pentru creșterea  gradului 
de incluziune socială şi 
reducerea ratei abandonului 
școlar, in vederea scăderii 
decalajului dintre oferta 
educațională şi cerințele de pe 
piața muncii se impune 
intensificarea activităților de 
orientare școlară şi profesională 
din ciclul gimnazial , nr actual al 
consilierilor școlari fiind 
insuficient pentru a acoperi 
aceasta nevoie (in prezent, un 
consilier școlar răspunde de 
aproximativ 1000 de elevi). 
Estimare pentru propunerea de 
suplimentare a nr de consilieri 
şcolari este de 50 posturi /judeţ. 
(50 consilieri *42 judeţe *3000 
lei*12 luni)  

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece, 
potrivit prevederilor art.39 din 
OUG nr.90/2017, începând cu 
anul 2018, pentru unitățile de 
învățământ preuniversitar de 
stat, finanțarea cheltuielilor cu 
salariile, sporurile, indemnizațiile 
şi alte drepturi salariale în bani, 
stabilite prin lege, inclusiv plata 
sumelor prevăzute prin hotărâri 
judecătorești având ca obiect 
acordarea unor drepturi de 
natură salarială, precum şi 
contribuțiile aferente acestora, 
precum şi diferențele salariale 
prevăzute la art. 1 şi 2 din 
Legea nr. 85/2016, nu se mai 
asigură prin bugetele locale, ci  
prin bugetul Ministerului 
Educației Naționale 
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crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
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Text amendament propus 
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Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  

10.  Art.5. – (1) Sumele 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, 
prevăzute la art.4  lit. a), 
sunt destinate: 
h) finanțării cheltuielilor 
de funcționare ale 
căminelor pentru 
persoane vârstnice de la 
nivelul județelor, potrivit 
prevederilor art.18, 
alin.(5), lit. c) din Legea 
nr.17/2000 privind 
asistența socială a 
persoanelor vârstnice, 
republicată, cu 
modificările și 
completările ulterioare. 
 
(2) Finanțarea serviciilor 
sociale prevăzute la alin. 
(1) lit. a) și lit. h) se va 
face pe baza 
standardelor de cost 
calculate pentru 
beneficiari/tipuri de 

La articolul 5 se propun 
următoarele modificări:  
 
1. Litera h) a alineatului (1) se 
modifică: 
h) finanțării cheltuielilor de 
funcționare ale căminelor pentru 
persoane vârstnice de la nivelul 
județelor, potrivit prevederilor Legii 
nr.17/2000 privind asistența 
socială a persoanelor vârstnice, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
2. Alineatul (2) se elimină 
 
 
3. Litera i) a alineatului (3) se 
modifică: 
i)  finanțării cheltuielilor de 
funcționare ale căminelor pentru 
persoane vârstnice de la nivelul 
comunelor, orașelor, municipiilor, 
sectoarelor municipiului București 
și municipiului București, potrivit 
prevederilor Legii nr.17/2000 

Standardele minime de cost 
pentru toate serviciile sociale ar 
trebui acoperite de la bugetul de 
stat din următoarele 
considerente: 
- Guvernul este cel care le 
stabilește prin hotărâre, 
autoritățile locale fiind ținute să 
aloce sume doar în completare, 
acolo unde costul mediu 
standard este superior celui 
minim. 
-Costul minim standard pentru 
persoanele vârstnice din cămine 
este în vigoare încă din anul 
2015, neținând cont așadar nici 
de prevederile OUG nr. 34/2016 
care modifică și completează 
Legea nr. 17/2000 privind 
asistența socială a persoanelor 
vârstnice și nici de modificările 
aduse între anii 2015 și 2017 
legislației privind salarizarea. 
-pentru anul 2018 față de anul 
2017 sumele defalcate din TVA 
pentru consiliile județene și 

1.Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
potrivit prevederilor Legii 
nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, 
republicată, art.50 ”Trimiterea la 
alte acte normative”, alin.(2), 
”Dacă norma la care se face 
trimitere este cuprinsă în alt act 
normativ, este obligatorie 
indicarea titlului acestuia, a 
numărului şi a celorlalte elemente 
de identificare”.Astfel, la art. 
art.18, alin.(5), lit. c) din Legea 
nr.17/2000 se prevede explicit 
finanțarea de la bugetul de stat, 
care s-a prevăzut în anexe. 
 
 

2.Se propune respingerea 
amendamentului deoarece, 
potrivit prevederilor art.3 din 
Hotărârea Guvernului 
nr.978/2015 privind aprobarea 
standardelor minime de cost 



- 25 - 
 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

servicii sociale, aprobate 
potrivit legii. 
 
(3) Sumele defalcate din 
taxa pe valoarea 
adăugată, prevăzute la 
art. 4. lit. b), sunt 
destinate: 
i)  finanțării cheltuielilor 
de funcționare ale 
căminelor pentru 
persoane vârstnice de la 
nivelul comunelor, 
orașelor, municipiilor, 
sectoarelor municipiului 
București și municipiului 
București, potrivit 
prevederilor art.18 alin.(5) 
lit. c) din Legea 
nr.17/2000, republicată, 
cu modificările și 
completările ulterioare; 
 
 
 
 

privind asistența socială a 
persoanelor vârstnice, republicată, 
cu modificările și completările 
ulterioare; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Erdei D. István, Korodi Attila, 
Kelemen Hunor, Szabó Ödön - 
deputaţi UDMR  
Cseke Attila, Tánczos Barna - 
senatori UDMR 
 

consiliile locale ale comunelor, 
orașelor și municipiilor pentru 
cheltuielile de funcționare ale 
căminelor pentru persoane 
vârstnice se majorează cu doar 
8,9%, respectiv cu 20% 
-potrivit legii sumele alocate de 
la bugetul de stat acoperă cel 
mult 10% din necesarul stabilit 
de Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale, ceea ce conduce la o  
subfinanțare cronică a acestor 
cămine 
Toate aceste proceduri, 
reglementări și ”necesar” stabilit 
de ministerul de resort fiind 
netransparente și arbitrare, 
considerăm amendamentul ca 
fiind în interesul beneficiarilor de 
servicii sociale. 
Prevederea cuprinsă la alineatul 
(2) conform căreia finanțarea se 
va face pe baza standardelor de 
cost este superfluă, este evident 
că respectarea prevederilor legii 
este obligatorie, deoarece în 
lege este specificat modul de 
calcul al finanțării serviciilor 
sociale. 

pentru serviciile sociale şi a 
nivelului venitului lunar pe 
membru de familie în baza căruia 
se stabileşte contribuţia lunară de 
întreţinere datorată de către 
susţinătorii legali ai persoanelor 
vârstnice din centrele 
rezidenţiale, standardele de cost 
stau la baza estimării bugetului 
anual necesar funcţionării 
serviciilor sociale organizate şi 
administrate de furnizorii publici 
de servicii sociale din unităţile 
administrativ-teritoriale, estimării 
sumelor defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat 
aprobate cu această destinaţie 
prin legile bugetare anuale pentru 
serviciile finanţate din bugetul de 
stat, stabilirii costului mediu de 
întreţinere în centrele de servicii 
sociale destinate persoanelor 
vârstnice şi persoanelor adulte cu 
dizabilităţi, potrivit legii, estimării 
valorii contractului în cadrul 
procedurii de contractare a 
serviciilor sociale cu furnizorii 
privaţi sau, după caz, cu alţi 
furnizori publici. 
 

3.Se propune respingerea 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

amendamentului deoarece 
potrivit prevederilor Legii 
nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, 
republicată, art.50 ”Trimiterea la 
alte acte normative”, alin.(2), 
”Dacă norma la care se face 
trimitere este cuprinsă în alt act 
normativ, este obligatorie 
indicarea titlului acestuia, a 
numărului şi a celorlalte elemente 
de identificare”. Astfel, la art. 
art.18, alin.(5), lit. c) din Legea 
nr.17/2000 se prevede explicit 
finanțarea de la bugetul de stat, 
care s-a prevăzut în anexe. 
 
 

 
11.  Art.6. - (1) În anul 2018, 

prin derogare de la 
prevederile art.32 şi 
art.33 din Legea 
nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, 
cu modificările şi 
completările ulterioare, 
din impozitul pe venit 
estimat a fi încasat la 
bugetul de stat la nivelul 

Se propune modificarea art.6 
alin (1) astfel: 
Art.6. - (1) În anul 2018, prin 
derogare de la prevederile art.32 şi 
art.33 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, din impozitul pe venit 
estimat a fi încasat la bugetul de 
stat la nivelul fiecărei unităţi 
administrativ-teritoriale şi 

Pentru o mai bună repartizare a 
resurselor bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
determină majorarea nivelului 
deficitului bugetar prin 
diminuarea veniturilor bugetului 
de stat, în contradicție cu 
prevederile art.17 alin.(3) din 
Legea finanțelor publice, 
nr.500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare. Totodată, 
textul prevăzut de proiectul legii 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

fiecărei unităţi 
administrativ-teritoriale se 
repartizează o cotă de: 

a) 11,25% la 
bugetul local al judeţului; 

b) 43% la bugetele 
locale ale comunelor, 
oraşelor şi municipiilor pe 
al căror teritoriu îşi 
desfăşoară activitatea 
plătitorii de impozit pe 
venit; 

c) 17,25% într-un 
cont distinct, deschis pe 
seama direcţiei generale 
regionale a finanţelor 
publice/administraţiei 
judeţene a finanţelor 
publice,  la trezoreria 
municipiului reşedinţă de 
judeţ. 
 
 
 

impozitul din pensii se 
repartizează o cotă de: 

a) 20,00% la bugetul local al 
judeţului; 

b) 58% la bugetele locale 
ale comunelor, oraşelor şi 
municipiilor pe al căror teritoriu îşi 
desfăşoară activitatea plătitorii de 
impozit pe venit; 

c) 22,00% într-un cont 
distinct, deschis pe seama direcţiei 
generale regionale a finanţelor 
publice/administraţiei judeţene a 
finanţelor publice,  la trezoreria 
municipiului reşedinţă de judeţ. 

 
 

Autori:  
Senator PSD Șerban C-tin 
Valeca 
Deputat PSD Simona Bucura – 
Oprescu 
Deputat PSD Nicolae Velcea 
 

bugetului de stat pe anul 2018 nu 
exclude din baza de defalcare 
impozitul pe veniturile din pensii. 
 

12.  Art.6. - (1) În anul 2018, 
prin derogare de la 
prevederile art.32 şi 
art.33 din Legea 
nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, 
cu modificările şi 

Se propune modificarea art.6 
alin (1) astfel: 
Art.6. - (1) În anul 2018, prin 
derogare de la prevederile art.32 şi 
art.33 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 

Pentru o mai bună repartizare a 
resurselor bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
determină majorarea nivelului 
deficitului bugetar prin 
diminuarea veniturilor bugetului 
de stat, în contradicție cu 
prevederile art.17 alin.(3) din 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

completările ulterioare, 
din impozitul pe venit 
estimat a fi încasat la 
bugetul de stat la nivelul 
fiecărei unităţi 
administrativ-teritoriale se 
repartizează o cotă de: 

a) 11,25% la 
bugetul local al judeţului; 

b) 43% la bugetele 
locale ale comunelor, 
oraşelor şi municipiilor pe 
al căror teritoriu îşi 
desfăşoară activitatea 
plătitorii de impozit pe 
venit; 

c) 17,25% într-un 
cont distinct, deschis pe 
seama direcţiei generale 
regionale a finanţelor 
publice/administraţiei 
judeţene a finanţelor 
publice,  la trezoreria 
municipiului reşedinţă de 
judeţ. 
 
 
 

ulterioare, din impozitul pe venit 
estimat a fi încasat la bugetul de 
stat la nivelul fiecărei unităţi 
administrativ-teritoriale se 
repartizează o cotă de: 

a) 20,00% la bugetul local al 
judeţului; 

b) 58% la bugetele locale 
ale comunelor, oraşelor şi 
municipiilor pe al căror teritoriu îşi 
desfăşoară activitatea plătitorii de 
impozit pe venit; 

c) 22,00% într-un cont 
distinct, deschis pe seama direcţiei 
generale regionale a finanţelor 
publice/administraţiei judeţene a 
finanţelor publice,  la trezoreria 
municipiului reşedinţă de judeţ. 

 
Autori:  
Senator PSD Șerban C-tin 
Valeca 
Deputat PSD Simona Bucura – 
Oprescu 
Deputat PSD Nicolae Velcea 
 
 
 
 

Legea finanțelor publice, 
nr.500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare. Totodată, 
textul prevăzut de proiectul legii 
bugetului de stat pe anul 2018 nu 
exclude din baza de defalcare 
impozitul pe veniturile din pensii. 
 
 

13.  Art.6. -(1) În anul 2018, 
prin derogare de la 

Art.6. - (1) În anul 2018, prin 
derogare de la prevederile art.32 şi 

Amendamentul este absolut 
necesar pentru asigurarea 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

prevederile art.32 şi 
art.33 din Legea 
nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, 
cu modificările şi 
completările ulterioare, 
din impozitul pe venit 
estimat a fi încasat la 
bugetul de stat la nivelul 
fiecărei unităţi 
administrativ-teritoriale se 
repartizează o cotă de: 
 
a) 11,25% la bugetul 
local al judeţului; 
b) 43% la bugetele locale 
ale comunelor, oraşelor şi 
municipiilor pe al căror 
teritoriu îşi desfăşoară 
activitatea plătitorii de 
impozit pe venit; 
c) 17,25% într-un cont 
distinct, deschis pe 
seama direcţiei generale 
regionale a finanţelor 
publice/administraţiei 
judeţene a finanţelor 
publice,  la trezoreria 
municipiului reşedinţă de 
judeţ. 
 

art.33 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, din impozitul pe venit 
estimat a fi încasat la bugetul de 
stat la nivelul fiecărei unităţi 
administrativ-teritoriale şi din 
impozitul din pensii se 
repartizează o cotă de: 
a) 20% la bugetul local al judeţului; 
b) 58% la bugetele locale ale 
comunelor, oraşelor şi municipiilor 
pe al căror teritoriu îşi desfăşoară 
activitatea plătitorii de impozit pe 
venit; 
c) 22% într-un cont distinct, 
deschis pe seama direcţiei 
generale regionale a finanţelor 
publice/administraţiei judeţene a 
finanţelor publice,  la trezoreria 
municipiului reşedinţă de judeţ. 
.... 
- (3) Din cota de  22,00% 
prevăzută la alin.(1) lit.c): 
a) se repartizează bugetului local 
al judeţului o cotă de 27%, în 
completarea veniturilor proprii, în 
vederea asigurării unui buget 
minim de funcţionare calculat prin 
înmulţirea numărului de locuitori ai 
judeţului cu suma de 300 lei;  

finanțării administrațiilor publice 
locale, măcar la nivelul anului 
fiscal 2017. 

 

 

 

 

determină majorarea nivelului 
deficitului bugetar prin 
diminuarea veniturilor bugetului 
de stat, în contradicție cu 
prevederile art.17 alin.(3) din 
Legea finanțelor publice, 
nr.500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare. Totodată, 
textul prevăzut de proiectul legii 
bugetului de stat pe anul 2018 nu 
exclude din baza de defalcare 
impozitul pe veniturile din pensii. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...... 
c) diferenţa rămasă se utilizează 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale ale comunelor, oraşelor şi 
municipiilor, în completarea 
veniturilor proprii, în vederea 
asigurării unui buget minim de 
funcţionare la nivelul sumei de: 

i. 750 lei/locuitor pentru 
unităţi administrativ-
teritoriale care au statut de 
comună; 

ii. 850 lei/locuitor pentru 
unităţi administrativ-
teritoriale care au statut de 
oraş sau municipiu, altele 
decât cele reşedinţă de 
judeţ; 

iii. 950 lei/locuitor pentru 
unităţi administrativ-
teritoriale care au statut de 
municipiu reşedinţă de 
judeţ. 

Se introduce o literă nouă c1) cu 
următorul conţinut: 
Comunele, oraşele, municipiile 
şi judeţele nu vor avea mai puţin 
de: 

i. 1.500.000 lei pentru 
comune; 

ii. 6.000.000 lei pentru oraşe; 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

 
(7) Sumele rezultate în 
urma aplicării 
prevederilor alin.(5)-(6) se 
diminuează cu jumătate 
din excedentul 
unităţilor/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale, 
înregistrat la data de 
31.12.2016 
 
(8) Cu sumele rămase 
nerepartizate din cotele 
de 17,25%, respectiv 5%, 
prevăzute la alin.(1) lit. c) 
și alin.(2) lit. c) se 
majorează fondul la 
dispoziția consiliului 
județean, respectiv la 
dispoziția Consiliului 
General al Municipiului 
București, prevăzute la 
alin.(3) lit. b), respectiv la 
alin.(4) lit. b). 
…. 
(10) Sumele încasate 
suplimentar din impozitul 
pe venit peste nivelul 
sumelor stabilite potrivit 
alin.(1)-(4) se alocă 
unităților/subdiviziunilor 

iii. 10.000.000 lei pentru alte 
municipii decât reşedinţe de 
judeţ; 

iv. 50.000.000 lei pentru 
municipii reşedinţe de 
judeţ; 

v. 80.000.000 lei pentru judeţe. 
 
Alin. (7) se elimină 
 
 
(8) Cu sumele rămase 
nerepartizate din cotele de 22%, 
respectiv 5%, prevăzute la alin.(1) 
lit. c) şi alin.(2) lit. c) se majorează 
fondul la dispoziţia consiliului 
judeţean, respectiv la dispoziţia 
Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, prevăzute la alin.(3) lit. 
b), respectiv la alin.(4) lit. b). 
........ 
 
 
 
 
(10) Sumele încasate suplimentar 
din impozitul pe venit peste nivelul 
sumelor stabilite potrivit alin.(1)-(4) 
se alocă unităţilor/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale în cotele 
prevăzute la alin.(1) lit. a)-b), 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

administrativ-teritoriale în 
cotele prevăzute la 
alin.(1) lit. a)-b), respectiv 
la alin.(2) lit. a)-b), iar cu 
cele corespunzătoare 
cotelor de 17,25%, 
respectiv 5%, se 
majorează fondul la 
dispoziția consiliului 
județean, respectiv la 
dispoziția Consiliului 
General al Municipiului 
București, prevăzute la 
alin.(3) lit. b), respectiv la 
alin.(4) lit. b), prin decizie 
a directorului direcției 
generale regionale a 
finanțelor publice/șefului 
administrației județene a 
finanțelor publice. 
 

respectiv la alin.(2) lit. a)-b), iar cu 
cele corespunzătoare cotelor de 
22%, respectiv 5%, se majorează 
fondul la dispoziţia consiliului 
judeţean, respectiv la dispoziţia 
Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, prevăzute la alin.(3) lit. 
b), respectiv la alin.(4) lit. b), prin 
decizie a directorului direcţiei 
generale regionale a finanţelor 
publice/şefului administraţiei 
judeţene a finanţelor publice. 
 
Sursa de finanţare: Se propune 
majorarea veniturilor bugetare, 
printr-o mai bună colectare a 
resurselor financiare, cu 0,64% din 
PIB. 

Autori:  
Bogdan HUŢUCĂ – Deputat PNL 
Florin CÎŢU – Senator PNL 
Carmen Hărău – Senator PNL 
Lucian HEIUŞ – Deputat PNL 
Florin ROMAN – Deputat PNL 
Nicolae NEAGU – Deputat PNL 
Dan VÎLCEANU – Deputat PNL 
Iulian DUMITRESCU – Senator 
PNL 
Robert SIGHIARTĂU – Deputat 
PNL 



- 33 - 
 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

Ion ŞTEFAN – Deputat PNL 
Marilen PIRTEA – Deputat PNL 
Angelica FĂDOR – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

14.  Art.6. - (1) În anul 2018, 
prin derogare de la 
prevederile art.32 și 
art.33 din Legea 
nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, 
cu modificările și 
completările ulterioare, 
din impozitul pe venit 
estimat a fi încasat la 
bugetul de stat la nivelul 
fiecărei unități 
administrativ-teritoriale se 
repartizează o cotă de: 
a) 11,25% la bugetul 
local al județului; 
 
b) 43% la bugetele locale 
ale comunelor, orașelor şi 
municipiilor pe al căror 
teritoriu îşi desfășoară 
activitatea plătitorii de 
impozit pe venit; 
c) 17,25% într-un cont 

La articolul 6 litera a) a alineatului 
(1) se modifică 
(1) În anul 2018, prin derogare de 
la prevederile art.32 și art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu 
modificările și completările 
ulterioare, din impozitul pe venit 
estimat a fi încasat la bugetul de 
stat la nivelul fiecărei unități 
administrativ-teritoriale se 
repartizează o cotă de: 
 
b) 60% la bugetele locale ale 
comunelor,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modificare de la 43 % la 60%.In 
anul 2017 cota defalcata din 
impozitul pe venit pentru 
municipiul Cluj Napoca este 
estimata la 435.564.820 lei. Se 
estimeaza un impozit pe venit 
prin proiectul de buget pe anul 
2018 la 734.138.000 lei. Pentru 
mentinerea cotei defalcate din 
impozitul pe venit in vederea 
sustinerii bugetului de 
functionare obligatoriu de 
sustinut prin Legea finantelor 
publice nr.273/2006 este 
necesar modificarea art.6 al.1 lit 
b de la 43 % la 60% ( 
734.138.000 lei *60% reprezinta 
440.482.800 lei) 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
determină majorarea nivelului 
deficitului bugetar prin 
diminuarea veniturilor bugetului 
de stat, în contradicție cu 
prevederile art.17 alin.(3) din 
Legea finanțelor publice, 
nr.500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare.  
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pitol/paragraf/ 
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Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

distinct, deschis pe 
seama direcției generale 
regionale a finanțelor 
publice/administrației 
județene a finanțelor 
publice, la trezoreria 
municipiului reședință de 
județ. 

 
 
 
Autor: Csoma Botond, deputat 
UDMR 
 

15.  Art. 6. (1) În anul 2018, 
prin derogare de la 
prevederile art.32 și 
art.33 din Legea 
nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, 
cu modificările și 
completările ulterioare, 
din impozitul pe venit 
estimat a fi încasat la 
bugetul de stat la nivelul 
fiecărei unități 
administrativ-teritoriale se 
repartizează o cotă de: 
a) 11,25% la bugetul 
local al județului; 
b) 43% la bugetele locale 
ale comunelor, orașelor și 
municipiilor pe al căror 
teritoriu își desfășoară 
activitatea plătitorii de 
impozit pe venit; 
c) 17,25% într-un cont 

(1) În anul 2018, prin derogare de 
la prevederile art.32 și art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu 
modificările și completările 
ulterioare, din impozitul pe venit 
estimat a fi încasat la bugetul de 
stat la nivelul fiecărei unități 
administrativ-teritoriale se 
repartizează o cotă de: 
a) 20% la bugetul local al județului; 
b) 60% la bugetele locale ale 
comunelor, orașelor și municipiilor 
pe al căror teritoriu își desfășoară 
activitatea plătitorii de impozit pe 
venit; 
c) 20% într-un cont distinct, 
deschis pe seama direcției 
generale regionale a finanțelor 
publice/administrației județene a 
finanțelor publice, la trezoreria 
municipiului reședință de județ. 
(2) Pentru municipiul București, din 

Prin acest amendament ne 
dorim ca 100% din impozitul pe 
venit să revină autorităților 
locale. Astfel cu a promis și prim 
ministrul României, domnul 
Mihai Tudose, în parlament pe 
data de 23 Noiembrie 2017: 
„Susțineți că am promis 
primarilor că 100% din impozitul 
pe venit va reveni autorităților 
locale. Da, este adevărat. Și ne 
vom ține de cuvânt. Acest lucru 
îl vom face prin Legea bugetului 
de stat.” – Prim ministrul 
României Mihai Tudose 
Astfel ne asigurăm că 
promisiunea prim ministru va fi 
îndeplinită și că declarația sa în 
fața parlamentului va fi 
adevărată. De asemenea, 
prevenim posibilitatea ca prim 
ministrul României să fi săvârșit 
infracțiunea stabilită în legea 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
determină majorarea nivelului 
deficitului bugetar prin 
diminuarea veniturilor bugetului 
de stat, în contradicție cu 
prevederile art.17 alin.(3) din 
Legea finanțelor publice, 
nr.500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare.  
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

distinct, deschis pe 
seama direcției generale 
regionale a finanțelor 
publice/administrației 
județene a finanțelor 
publice, la trezoreria 
municipiului reședință de 
județ. 
(2) Pentru municipiul 
București, din impozitul 
pe venit estimat  a fi 
încasat în anul 2018 la 
bugetul de stat, la nivelul 
fiecăruia dintre sectoarele 
municipiului București, 
prin excepție de la 
prevederile art.32 și 
art.33 din Legea 
nr.273/2006, se 
repartizează o cotă de: 
a) 55% la bugetul local al 
municipiului București; 
b) 30% la bugetele locale 
ale sectoarelor 
municipiului București; 
c) 5% într-un cont 
distinct, deschis pe 
seama Direcției Generale 
Regionale a Finanțelor 
Publice București la 
Trezoreria Municipiului 

impozitul pe venit estimat  a fi 
încasat în anul 2018 la bugetul de 
stat, la nivelul fiecăruia dintre 
sectoarele municipiului București, 
prin excepție de la prevederile 
art.32 și art.33 din Legea 
nr.273/2006, se repartizează o 
cotă de: 
a) 60% la bugetul local al 
municipiului București; 
b) 20% la bugetele locale ale 
sectoarelor municipiului București; 
c) 20% într-un cont distinct, 
deschis pe seama Direcției 
Generale Regionale a Finanțelor 
Publice București la Trezoreria 
Municipiului București. 
 
Sursa de finanțare: 
 
Nevoia de finanțare este de 
4,744,999 mii lei care vor fi 
acoperiți astfel: 
 
1) 3,092,490 lei vor fi diminuați din 
bugetul de stat, anexa 3/15/02 
(ministerul dezvoltării regionale, 
administrației publice și fondurilor 
europene) de la capitolul 70.01 
Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică.  

115/1999 privind 
responsabilitatea ministerială, 
art. 8 (1) și (3). 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

București. 2) 1,652,509 lei vor fi diminuați din 
bugetul de stat, anexa 3/20/01 
(ministerul muncii) de la capitolul 
6800 Asigurări și asistență socială, 
de la titlul IX Asistență socială. 
 
 
Autor: Grupul Parlamentar USR 
 

16.  Art. 6. (1) În anul 2018, 
prin derogare de la 
prevederile art.32 și 
art.33 din Legea 
nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, 
cu modificările și 
completările ulterioare, 
din impozitul pe venit 
estimat a fi încasat la 
bugetul de stat la nivelul 
fiecărei unități 
administrativ-teritoriale se 
repartizează o cotă de: 
a) 11,25% la bugetul 
local al județului; 
b) 43% la bugetele locale 
ale comunelor, orașelor și 
municipiilor pe al căror 
teritoriu își desfășoară 
activitatea plătitorii de 
impozit pe venit; 

Art.6. (1) În anul 2018, prin 
derogare de la prevederile art.32 și 
art.33 din Legea nr.273/2006 
privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările 
ulterioare, din impozitul pe venit 
estimat a fi încasat la bugetul de 
stat la nivelul fiecărei unități 
administrativ-teritoriale se 
repartizează o cotă de: 
a) 11,25% la bugetul local al 
județului; 
b) 60% la bugetele locale ale 
comunelor, orașelor şi municipiilor 
pe al căror teritoriu îşi desfășoară 
activitatea plătitorii de impozit pe 
venit; 
c) 17,25% într-un cont distinct, 
deschis pe seama direcției 
generale regionale a finanțelor 
publice/administrației județene a 
finanțelor publice,  la trezoreria 

Modificare de la 43 % la 60%.In 
anul 2017 cota defalcata din 
impozitul pe venit este estimata 
la 435.564.820 lei. Se 
estimeaza un impozit pe venit 
prin proiectul de buget pe anul 
2018 la 734.138.000 lei. Pentru 
mentinerea cotei defalcate din 
impozitul pe venit in vederea 
sustinerii bugetului de 
functionare obligatoriu de 
sustinut prin Legea finantelor 
publice nr.273/2006 este 
necesar modificarea art.6 al.1 lit 
b de la 43 % la 60% ( 
734.138.000 lei *60% reprezinta 
440.482.800 lei) 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
determină majorarea nivelului 
deficitului bugetar prin 
diminuarea veniturilor bugetului 
de stat, în contradicție cu 
prevederile art.17 alin.(3) din 
Legea finanțelor publice, 
nr.500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare.  
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

c) 17,25% într-un cont 
distinct, deschis pe 
seama direcției generale 
regionale a finanțelor 
publice/administrației 
județene a finanțelor 
publice, la trezoreria 
municipiului reședință de 
județ. 
 

municipiului reședință de județ. 
 
Autor: Grupul Parlamentar USR 

17.  Art.6. - (1) În anul 2018, 
prin derogare de la 
prevederile art. 32 şi art. 
33 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
din impozitul pe venit 
estimat a fi încasat la 
bugetul de stat la nivelul 
fiecărei unităţi 
administrativ-teritoriale se 
repartizează o cotă de: 
a) 11,25% la bugetul 

local al judeţului; 
b) 43% la bugetele locale 

ale comunelor, oraşelor 
şi municipiilor pe al 
căror teritoriu îşi 
desfăşoară activitatea 

Art.6. - (1) În anul 2018, prin 
derogare de la prevederile art. 32 
şi art. 33 din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, din impozitul pe venit 
estimat a fi încasat la bugetul de 
stat la nivelul fiecărei unităţi 
administrativ-teritoriale se 
repartizează o cotă de: 
a) 20,00% la bugetul local al 

judeţului; 
b) 58% la bugetele locale ale 

comunelor, oraşelor şi 
municipiilor pe al căror teritoriu 
îşi desfăşoară activitatea 
plătitorii de impozit pe venit; 

c) 22,00% într-un cont distinct, 
deschis pe seama direcţiei 
generale regionale a finanţelor 
publice/administraţiei judeţene a 

În Programul de guvernare al 
Guvernului României ete 
prevăzut: „Pentru a încuraja 
dezvoltarea localităților, 
impozitul pe venit va fi vărsat 
integral în bugetele 
administrațiilor publice locale 
începând cu 1 ianuarie 2018.” şi 
“Creșterea cotelor defalcate din 
impozitul pe venit către 
autoritățile locale, de la 71,5% la 
100% și a masei impozabile prin 
includerea impozitului din 
pensii”. 
Propun ca  repartizarea către 
unităţile administrativ-teritoriale 
să se facă în următoarele cote: 
a) 58% la bugetele locale ale 

comunelor, oraşelor şi 
municipiilor pe al căror 
teritoriu îşi desfăşoară 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
determină majorarea nivelului 
deficitului bugetar prin 
diminuarea veniturilor bugetului 
de stat, în contradicție cu 
prevederile art.17 alin.(3) din 
Legea finanțelor publice, 
nr.500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare.  
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

plătitorii de impozit pe 
venit; 

c) 17,25% într-un cont 
distinct, deschis pe 
seama direcţiei 
generale regionale a 
finanţelor 
publice/administraţiei 
judeţene a finanţelor 
publice, la trezoreria 
municipiului reşedinţă 
de judeţ. 

 
 
 

finanţelor publice,  la trezoreria 
municipiului reşedinţă de judeţ. 

 
Autor: 
Sen. Ionaşcu Gabi, Baciu 

Gheorghe - PMP 
 

activitatea plătitorii de 
impozit pe venit sau în care 
au domiciliul beneficiarii de 
pensii; 

b) 20% la bugetul local al 
judeţului; 

c) 22% într-un cont distinct, 
deschis pe seama direcţiei 
generale regionale a 
finanţelor 
publice/administraţiile 
judeţene ale finanţelor 
publice la trezoreria 
municipiului reşedinţă de 
judeţ, pentru echilibrarea 
bugetelor comunelor, 
oraşelor şi municipiilor. 

18.  Art.6. - (3) Din cota de  
17,25% prevăzută la 
alin.(1) lit.c): 
a) se repartizează 
bugetului local al județului 
o cotă de 27%, în 
completarea veniturilor 
proprii, în vederea 
asigurării unui buget 
minim de funcționare 
calculat prin înmulțirea 
numărului de locuitori ai 
județului cu suma de 250 
lei;  

Se propune modificarea art.6 
alin.(3) astfel: 
Art.6. - (3) Din cota de  22,00% 
prevăzută la alin.(1) lit.c): 
a) se repartizează bugetului local 
al județului o cotă de 27%, în 
completarea veniturilor proprii, în 
vederea asigurării unui buget 
minim de funcționare calculat prin 
înmulțirea numărului de locuitori ai 
județului cu suma de 300 lei;  
........................................................
..... 
c) diferenţa rămasă se utilizează 

 
Pentru o mai bună rerpartizare a 
resurselor bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
determină majorarea nivelului 
deficitului bugetar prin 
diminuarea veniturilor bugetului 
de stat, în contradicție cu 
prevederile art.17 alin.(3) din 
Legea finanțelor publice, 
nr.500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare.  
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

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

.................... 
c) diferenţa rămasă se 
utilizează pentru 
echilibrarea bugetelor 
locale ale comunelor, 
oraşelor şi municipiilor, în 
completarea veniturilor 
proprii, în vederea 
asigurării unui buget 
minim de funcţionare la 
nivelul sumei de 750 
lei/locuitor, dar nu mai 
puţin de 1.000.000 lei 
pentru comune, 
3.000.000 lei pentru 
oraşe şi 5.000.000 lei 
pentru municipii. 

pentru echilibrarea bugetelor locale 
ale comunelor, oraşelor şi 
municipiilor, în completarea 
veniturilor proprii, în vederea 
asigurării unui buget minim de 
funcţionare la nivelul sumei de: 

i. 750 lei/locuitor pentru unităţi 
administrativ-teritoriale care 
au statut de comună; 

ii. 850 lei/locuitor pentru unităţi 
administrativ-teritoriale care 
au statut de oraş sau 
municipiu, altele decât cele 
reşedinţă de judeţ; 

iii. 950 lei/locuitor pentru unităţi 
administrativ-teritoriale care 
au statut de municipiu 
reşedinţă de judeţ. 

Autori:  
Senator PSD Șerban C-tin 
Valeca 
Deputat PSD Simona Bucura – 
Oprescu 
Deputat PSD Nicolae Velcea 

 

19.  Art.6. - (3) lit. c1 nou Se introduce o literă nouă c1) cu 
următorul conţinut: 
Comunele, oraşele, municipiile 

Pentru o mai bună rerpartizare a 
resurselor bugetare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
determină majorarea nivelului 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

şi judeţele nu vor avea mai puţin 
de: 
 

i. 1.500.000 lei pentru 
comune;  

ii. 6.000.000 lei pentru oraşe; 

iii. 10.000.000 lei pentru alte 
municipii decât reşedinţe 
de judeţ; 

iv. 50.000.000 lei pentru 
municipii reşedinţe de 
judeţ; 

v. 80.000.000 lei pentru 
judeţe. 

Autori:  
Senator PSD Șerban C-tin 
Valeca 
Deputat PSD Simona Bucura – 
Oprescu 
Deputat PSD Nicolae Velcea 

 

 deficitului bugetar prin 
diminuarea veniturilor bugetului 
de stat, în contradicție cu 
prevederile art.17 alin.(3) din 
Legea finanțelor publice, 
nr.500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare.  
 

20.  Art. 6 alin. (3) 
 
(3) Din cota de 17,25% 
prevăzută la alin.(1) lit. c): 
a) se repartizează 
bugetului local al județului 

Alineatul (3) al articolului 6 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
(3) Din cota de 15,2% prevăzută la 
alin.(1) lit. c): 
a) se repartizează bugetului local 

Pentru corelare cu modificarea 
propusă la pct. 1 și pentru a 
asigura la dispoziția consiliilor 
județene o sumă mai mare 
pentru plata arieratelor și pentru 
asigurarea fondurilor pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
determină majorarea nivelului 
deficitului bugetar prin 
diminuarea veniturilor bugetului 
de stat, în contradicție cu 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

o cotă de 27%, în 
completarea veniturilor 
proprii, în vederea 
asigurării unui buget 
minim de funcționare 
calculat prin înmulțirea 
numărului de locuitori ai 
județului cu suma de 250 
lei;  
b) se constituie un fond la 
dispoziția consiliului 
județean, calculat prin 
înmulțirea numărului de 
locuitori ai județului cu 
suma de 25 de lei și care 
se repartizează integral 
în anul 2018 comunelor, 
orașelor și municipiilor 
din județ, prin hotărâre a 
consiliului județean, 
pentru achitarea 
arieratelor provenite din 
neplata cheltuielilor de 
funcționare și/sau de 
capital, în ordinea 
cronologică a vechimii 
arieratelor, pentru 
susținerea programelor 
de dezvoltare locală şi 
pentru susținerea 
proiectelor de 

al județului o cotă de 27%, în 
completarea veniturilor proprii, în 
vederea asigurării unui buget 
minim de funcționare calculat prin 
înmulțirea numărului de locuitori ai 
județului cu suma de 250 lei;  
b) se constituie un fond la 
dispoziția consiliului județean, 
calculat prin înmulțirea numărului 
de locuitori ai județului cu suma de 
50 de lei și care se repartizează 
integral în anul 2018 comunelor, 
orașelor și municipiilor din județ, 
prin hotărâre a consiliului județean, 
pentru achitarea arieratelor 
provenite din neplata cheltuielilor 
de funcționare și/sau de capital, în 
ordinea cronologică a vechimii 
arieratelor, pentru susținerea 
programelor de dezvoltare locală şi 
pentru susținerea proiectelor de 
infrastructură care necesită 
cofinanțare locală. Hotărârea 
consiliului județean se comunică 
directorului direcției generale 
regionale a finanțelor 
publice/șefului administrației 
județene a finanțelor publice, 
instituției prefectului și unităților 
administrativ-teritoriale din județ. 
 

coplata proiectelor de 
infrastructură. 
 

prevederile art.17 alin.(3) din 
Legea finanțelor publice, 
nr.500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare.  
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

infrastructură care 
necesită cofinanțare 
locală. Hotărârea 
consiliului județean se 
comunică directorului 
direcției generale 
regionale a finanțelor 
publice/șefului 
administrației județene a 
finanțelor publice, 
instituției prefectului și 
unităților administrativ-
teritoriale din județ. 

 
 
 
 
 
 
Autori: 
Erdei D. István, Korodi Attila, 
Kelemen Hunor, Szabó Ödön - 
deputaţi UDMR  
Cseke Attila, Tánczos Barna - 
senatori UDMR 
 
 
 

21.  Art.6. - (3) Din cota de  
17,25% prevăzută la 
alin.(1) lit. c): 
a) se repartizează 
bugetului local al județului 
o cotă de 27%, în 
completarea veniturilor 
proprii, în vederea 
asigurării unui buget 
minim de funcționare 
calculat prin înmulțirea 
numărului de locuitori ai 
județului cu suma de 250 
lei;  
.........................................
.................... 

Art.6. - (3) Din cota de  22,00% 
prevăzută la alin.(1) lit.c): 
a) se repartizează bugetului local 
al județului o cotă de 27%, în 
completarea veniturilor proprii, în 
vederea asigurării unui buget 
minim de funcționare calculat prin 
înmulțirea numărului de locuitori ai 
județului cu suma de 300 lei;  
........................................................
..... 
c) diferenţa rămasă se utilizează 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
ale comunelor, oraşelor şi 
municipiilor, în completarea 
veniturilor proprii, în vederea 

În cadrul mecanismului folosit 
pentru stabilirea sumelor care 
revin bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor şi 
municipiilor, pentru 
asigurarea  unui buget minim de 
funcţionare, ţinându-se cont atât 
de numărul de locuitori ai 
unităţilor administrativ-teritoriale 
cât de faptul că unele unităţi 
administrativ-teritoriale (în mare 
parte oraşe şi municipii) 
deservesc pe lângă locuitorii 
proprii şi  locuitorii din zona 
geografică corespunzătoare 
altor unităţi administrativ-

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
determină majorarea nivelului 
deficitului bugetar prin 
diminuarea veniturilor bugetului 
de stat, în contradicție cu 
prevederile art.17 alin.(3) din 
Legea finanțelor publice, 
nr.500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare.  
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Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

c) diferenţa rămasă se 
utilizează pentru 
echilibrarea bugetelor 
locale ale comunelor, 
oraşelor şi municipiilor, în 
completarea veniturilor 
proprii, în vederea 
asigurării unui buget 
minim de funcţionare la 
nivelul sumei de 750 
lei/locuitor, dar nu mai 
puţin de 1.000.000 lei 
pentru comune, 
3.000.000 lei pentru 
oraşe şi 5.000.000 lei 
pentru municipii. 

asigurării unui buget minim de 
funcţionare la nivelul sumei de: 
a) 750 lei/locuitor pentru unităţi 

administrativ-teritoriale care au 
statut de comună; 

b) 850 lei/locuitor pentru unităţi 
administrativ-teritoriale care au 
statut de oraş sau municipiu, 
altele decât cele reşedinţă de 
judeţ; 

c) 950 lei/locuitor pentru unităţi 
administrativ-teritoriale care au 
statut de municipiu reşedinţă de 
judeţ. 

 
 
 
 

teritoriale situate împrejur. 
Propun ca stabilirea sumelor 
alocate din impozitul pe venit si 
din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale în 
anul 2018 să se facă ţinând cont 
de statutul unităţii administrativ-
teritoriale (comună, oraş sau 
municipiu), iar începând cu anul 
2019 stabilirea sumelor alocate 
din impozitul pe venit si din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale să 
se facă ţinând cont de serviciile 
publice cu adresabilitate doar 
pentru locuitorii proprii şi de cele 
cu adresabilitate atât pentru 
locuitorii proprii, cât şi ai unor 
unităţi administrativ-teritoriale 
învecinate. 

  Se introduce o literă nouă c1) cu 
următorul conţinut: 
Comunele, oraşele, municipiile 
şi judeţele nu vor avea mai puţin 
de: 
a) 1.500.000 lei pentru comune; 
b) 6.000.000 lei pentru oraşe; 
c) 10.000.000 lei pentru alte 

municipii decât reşedinţe de 

Plafoanele propuse sunt mult 
mai realiste si sunt în spiritul 
unor plafoane care s-au folosit 
cu rezultate bune în unul din anii 
anteriori. 
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amendamentului 

judeţ; 
d) 50.000.000 lei pentru 

municipii reşedinţe de judeţ; 
80.000.000 lei pentru judeţe. 
 
Autor: 
Sen. Ionaşcu Gabi, Baciu 

Gheorghe - PMP 
22.  Art. 6 (...) 

(7) Sumele rezultate în 
urma aplicării 
prevederilor alin.(5) și (6) 
pentru unitățile 
administrativ-teritoriale 
prevăzute la alin.(1) se 
diminuează cu jumătate 
din excedentul unităților 
administrativ-teritoriale, 
înregistrat la data de 
31.12.2016. 

 

La articolul (6) se propune 
eliminarea alineatul 7. 
 
 
  
Autor: domnul deputat PSD 
Vasile Cocoş 
Senator Orlando Teodorovici 
Bogdan HUŢUCĂ – Deputat PNL 

Pentru acordarea posibilităţii ca 
sumele rămase neutilizate să 
poată fi utilizate şi în anul 2018, 
cu aceeaşi destinaţie. 
In excedentul bugetar se 
regăsesc şi sume din Fondul de 
intervenţie la dispoziţia 
Guvernului, repartizate pentru 
finanţarea cheltuielilor necesare 
înlăturării efectelor calamităţilor 
naturale. 
Neutilizarea în totalitate a 
sumelor alocate de Guvern a 
fost influenţată în principal de 
nefinalizarea procedurilor de 
achiziţie a contractelor de lucrări 
şi prestări servicii, potrivit noilor 
reglementări din Legea 
nr.98/2017 privind achiziţiile 
publice. Totodată sumele 
rămase necheltuite la sfârşitul 
anului 2016, din fonduri externe 
nerambursabile postaderare, 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
determină majorarea nivelului 
deficitului bugetar prin 
diminuarea veniturilor bugetului 
de stat, în contradicție cu 
prevederile art.17 alin.(3) din 
Legea finanțelor publice, 
nr.500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare.  
Totodată, textul propus de 
proiectul legii bugetului nu 
presupune ”neutralizarea” 
sumelor alocate de Guvern si 
aflate in excedent, ele 
rămânând in continuare la 
dispozitie autorităților locale. 
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crt. 
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(autor, apartenenţă politică) 
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sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

precum şi fondurile publice 
destinate finanţării-cofinanţării-
prefinanţării acestora, după caz, 
s-au raportat în anul 2017, în 
condiţiile prevăzute de legislaţia 
în vigoare în domeniu.  

23.  Art. 6. - (7) Sumele 
rezultate în urma aplicării 
prevederilor alin.(5) și (6) 
pentru unitățile 
administrativ-teritoriale 
prevăzute la alin.(1) se 
diminuează cu jumătate 
din excedentul unităților 
administrativ-teritoriale, 
înregistrat la data de 
31.12.2016. 
 

Art. 6. - (7) Sumele rezultate în 
urma aplicării prevederilor alin. (5) 
și (6) pentru unitățile administrativ-
teritoriale prevăzute la alin.(1) se 
diminuează cu jumătate din 
excedentul unităților administrativ-
teritoriale, înregistrat la data de 
31.12.2016, cu excepția sumelor 
prevăzute la art. 58 alin. (11)-(1)3 
din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu 
modificările și completările 
ulterioare; 
Autori: 
Erdei D. István, Korodi Attila, 
Kelemen Hunor, Szabó Ödön - 
deputaţi UDMR  
Cseke Attila, Tánczos Barna - 
senatori UDMR 

La art. 58 alin. (11)-(1)3 din 
Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu 
modificările și compeltările 
ulterioare se prevede în mod 
expres modul de utilizare a 
anumitor sume (subvenții de la 
bugetul de stat pentru derularea 
proiectelor FEN, prefinanțări și 
avansuri) care pot contribui la 
majorarea excedentului bugetar, 
dar care au destinație precisă și 
nu pot fi luate în calcul la 
stabilirea sumelor defalcate din 
TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
determină majorarea nivelului 
deficitului bugetar prin 
diminuarea veniturilor bugetului 
de stat, în contradicție cu 
prevederile art.17 alin.(3) din 
Legea finanțelor publice, 
nr.500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare. Totodată, 
structura excedentului nu permite 
identificarea sumelor cu 
destinație specială, acest lucru 
fiind posibil numai la nivelul 
fiecărei unități administrativ-
teritoriale. 
 

24.  Art. 6. - (7) Sumele 
rezultate în urma aplicării 
prevederilor alin.(5) și (6) 
pentru unitățile 
administrativ-teritoriale 
prevăzute la alin.(1) se 

Art. 6. - (7) Sumele rezultate în 
urma aplicării prevederilor alin.(5) 
și (6) pentru unitățile administrativ-
teritoriale prevăzute la alin.(1) se 
diminuează 1/4 din excedentul 
unităților administrativ-teritoriale, 

Sumele alocate din impozitul pe 
venit si din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pentru anul 2018 în 
comparație cu sumele inițiale 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
determină majorarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale si implicit la 
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sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

diminuează cu jumătate 
din excedentul unităților 
administrativ-teritoriale, 
înregistrat la data de 
31.12.2016. 

înregistrat la data de 31.12.2016. 
 
Autori: 
Márton Arpád, Erdei D. István, 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, 
Szabó Ödön - deputaţi UDMR  
Cseke Attila, Tánczos Barna - 
senatori UDMR 

alocate în anul 2017 sunt mai 
mici la nivelul județelor. Sumele 
astfel alocate vor cauza blocaje 
financiare la partea de 
funcționare a bugetelor la mai 
multe UAT-uri din județ, 
neavând momentan posibilitatea 
finanțării lor din excedentul 
anului precedent. 

majorarea nivelului deficitului 
bugetar prin diminuarea 
veniturilor bugetului de stat, în 
contradicție cu prevederile art.17 
alin.(3) din Legea finanțelor 
publice, nr.500/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare.  
 

25.  Art. 6 alin. (7) Sumele 
rezultate în urma aplicării 
prevederilor alin.(5)-(6) se 
diminuează cu jumătate 
din excedentul 
unităților/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale, 
înregistrat la data de 
31.12.2016. 

Se propune eliminarea alineatului 
7 al art. 6. 
 
Autor: Csoma Botond, deputat 
UDMR 
 

Prevederea afectează 
cuantumul veniturilor aflate la 
dispoziția autorităților locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
determină majorarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale si implicit la 
majorarea nivelului deficitului 
bugetar prin diminuarea 
veniturilor bugetului de stat, în 
contradicție cu prevederile art.17 
alin.(3) din Legea finanțelor 
publice, nr.500/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare.  
 

26.  Art. 6. - (7) Sumele 
rezultate în urma aplicării 
prevederilor alin.(5)-(6) se 
diminuează cu jumătate 
din excedentul 
unităţilor/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale, 

Se propune eliminarea alineatului 
7 al art. 6. 
 
 
Autor: 
Sen. Ionaşcu Gabi, Baciu 
Gheorghe - PMP 

În cea mai mare parte a sumelor 
denumite în proiectul legea 
bugetului de stat pe 2018 sunt 
sume corespunzătoare 
obligaţiilor unităţilor 
administrativ-teritoriale pentru 
cofinanţarea proiectelor 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
determină majorarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale si implicit la 
majorarea nivelului deficitului 
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înregistrat la data de 
31.12.2016. 

 
 

finanţate din fondurile europene 
sau credite bugetare neutilizate 
din motive obiective şi 
nicidecum excedent bugetar. 

bugetar prin diminuarea 
veniturilor bugetului de stat, în 
contradicție cu prevederile art.17 
alin.(3) din Legea finanțelor 
publice, nr.500/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare.  
 

27.  Art. 6. - (7) Sumele 
rezultate în urma aplicării 
prevederilor alin.(5)-(6) se 
diminuează cu jumătate 
din excedentul 
unităţilor/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale, 
înregistrat la data de 
31.12.2016. 

 
 

Se propune eliminarea alineatului 
7 al art. 6. 
 
Autori:  
Senator PSD Șerban C-tin 
Valeca 
Deputat PSD Simona Bucura – 
Oprescu 
Deputat PSD Nicolae Velcea 
 

Pentru o mai bună repartizare a 
resurselor bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
determină majorarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale si implicit la 
majorarea nivelului deficitului 
bugetar prin diminuarea 
veniturilor bugetului de stat, în 
contradicție cu prevederile art.17 
alin.(3) din Legea finanțelor 
publice, nr.500/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare.  
 

28.  Art. 6. - (7) Sumele 
rezultate în urma aplicării 
prevederilor alin.(5)-(6) se 
diminuează cu jumătate 
din excedentul 
unităţilor/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale, 
înregistrat la data de 

Art. 6. - (7) Sumele rezultate în 
urma aplicării prevederilor alin.(5)-
(6) pentru unitatile administrativ 
teritoriale prevazute la alin.(1)      
se diminuează cu 100% din 
excedentul unităţilor administrativ-
teritoriale, înregistrat la data de 
31.12.2016. 
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31.12.2016. 
 

 

 
Autor:  
Deputat Budăi 

29.  Art. 6. - (7) Sumele 
rezultate în urma aplicării 
prevederilor alin.(5)-(6) se 
diminuează cu jumătate 
din excedentul 
unităţilor/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale, 
înregistrat la data de 
31.12.2016. 

 
 

Se propune eliminarea alineatului 
7 al art. 6. 
 
Autor: 
Senator Cîțu Florin 

  

30.  Art. 6. -(8) Cu sumele 
rămase nerepartizate din 
cotele de 17,25%, 
respectiv 7%, prevăzute 
la alin.(1) lit.c) şi alin.(2) 
lit.c) se majorează fondul 
la dispoziţia consiliului 
judeţean, respectiv la 
dispoziţia Consiliului 
General al Municipiului 
Bucureşti, prevăzute la 
alin.(3) lit.b), respectiv la 
alin.(4) lit.b). 
 

Se propune modificarea art.6 
alin.(8) astfel: 
(8) Cu sumele rămase 
nerepartizate din cotele de 
22,00%, respectiv 7%, prevăzute 
la alin.(1) lit.c) şi alin.(2) lit.c) se 
majorează fondul la dispoziţia 
consiliului judeţean, respectiv la 
dispoziţia Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, prevăzute 
la alin.(3) lit.b), respectiv la alin.(4) 
lit.b). 
 
Autori:  
Senator PSD Șerban C-tin 
Valeca 
Deputat PSD Simona Bucura – 

Această modificare rezultă din 
modificările anterioare. 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
creșterea cotei de la 17,25% la 
22% determină majorarea 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale si 
implicit la majorarea nivelului 
deficitului bugetar prin 
diminuarea veniturilor bugetului 
de stat, în contradicție cu 
prevederile art.17 alin.(3) din 
Legea finanțelor publice, 
nr.500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare. De 
asemenea, procentul prevăzut 
la alin.(2) lit.c) este de 5%, nu 
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Oprescu 
Deputat PSD Nicolae Velcea 
 
 

7%. 

31.  Art. 6. - (8) Cu sumele 
rămase nerepartizate din 
cotele de 17,25%, 
respectiv 7%, prevăzute 
la alin.(1) lit.c) şi alin.(2) 
lit.c) se majorează fondul 
la dispoziţia consiliului 
judeţean, respectiv la 
dispoziţia Consiliului 
General al Municipiului 
Bucureşti, prevăzute la 
alin.(3) lit.b), respectiv la 
alin.(4) lit.b). 
 

Se propune modificarea art.6 
alin.(8) astfel: 
 
„(8) Cu sumele rămase 
nerepartizate din cotele de 
22,00%, respectiv 7%, prevăzute 
la alin.(1) lit.c) şi alin.(2) lit.c) se 
majorează fondul la dispoziţia 
consiliului judeţean, respectiv la 
dispoziţia Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, prevăzute 
la alin.(3) lit.b), respectiv la alin.(4) 
lit.b).” 
 
Autor: 
Sen. Ionaşcu Gabi, Baciu 
Gheorghe - PMP 

Această modificare rezultă din 
modificările anterioare. 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
creșterea cotei de la 17,25% la 
22% determină majorarea 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale si 
implicit la majorarea nivelului 
deficitului bugetar prin 
diminuarea veniturilor bugetului 
de stat, în contradicție cu 
prevederile art.17 alin.(3) din 
Legea finanțelor publice, 
nr.500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare. De 
asemenea, procentul prevăzut la 
alin.(2) lit.c) este de 5%, nu 7%. 
 

32.  Art. 6. - (8) Cu sumele 
rămase nerepartizate din 
cotele de 17,25%, 
respectiv 5%, prevăzute 
la alin.(1) lit. c) și alin.(2) 
lit. c) se majorează fondul 
la dispoziția consiliului 
județean, respectiv la 
dispoziția Consiliului 

Se propune modificarea art.6 
alin.(8) astfel: 
 
„Art. 6. - (8) Cu sumele rămase 
nerepartizate din cotele de 15,2%, 
respectiv 5%, prevăzute la alin.(1) 
lit. c) și alin.(2) lit. c) se majorează 
fondul la dispoziția consiliului 
județean, respectiv la dispoziția 

Pentru corelare cu 
amendamentul propus la pct. 1 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
scaderea cotei de la 17,25% la 
15,2% determină majorarea 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale si 
implicit la majorarea nivelului 
deficitului bugetar prin 
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crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 
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General al Municipiului 
București, prevăzute la 
alin.(3) lit. b), respectiv la 
alin.(4) lit. b). 
 

Consiliului General al Municipiului 
București, prevăzute la alin.(3) lit. 
b), respectiv la alin.(4) lit. b).” 
 
Autori: 
Erdei D. István, Korodi Attila, 
Kelemen Hunor, Szabó Ödön - 
deputaţi UDMR  
Cseke Attila, Tánczos Barna - 
senatori UDMR 

diminuarea veniturilor bugetului 
de stat, în contradicție cu 
prevederile art.17 alin.(3) din 
Legea finanțelor publice, 
nr.500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
 

33.  Art. 6. - (10) Sumele 
încasate suplimentar din 
impozitul pe venit peste 
nivelul sumelor stabilite 
potrivit alin.(1)-(4) se 
alocă 
unităților/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale în 
cotele prevăzute la 
alin.(1) lit. a)-b), respectiv 
la alin.(2) lit. a)-b), iar cu 
cele corespunzătoare 
cotelor de 17,25%, 
respectiv 5%, se 
majorează fondul la 
dispoziția consiliului 
județean, respectiv la 
dispoziția Consiliului 
General al Municipiului 
București, prevăzute la 
alin.(3) lit. b), respectiv la 

Se propune modificarea art.6 
alin.(10) astfel: 
 
„Art. 6. -  (10) Sumele încasate 
suplimentar din impozitul pe venit 
peste nivelul sumelor stabilite 
potrivit alin.(1)-(4) se alocă 
unităților/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale în cotele 
prevăzute la alin.(1) lit. a)-b), 
respectiv la alin.(2) lit. a)-b), iar cu 
cele corespunzătoare cotelor de 
15,2%, respectiv 5%, se 
majorează fondul la dispoziția 
consiliului județean, respectiv la 
dispoziția Consiliului General al 
Municipiului București, prevăzute 
la alin.(3) lit. b), respectiv la alin.(4) 
lit. b), prin decizie a directorului 
direcției generale regionale a 
finanțelor publice/șefului 

Pentru corelare cu 
amendamentul propus la pct. 1 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
determină majorarea nivelului 
deficitului bugetar prin 
diminuarea veniturilor bugetului 
de stat, în contradicție cu 
prevederile art.17 alin.(3) din 
Legea finanțelor publice, 
nr.500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare.  
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pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

alin.(4) lit. b), prin decizie 
a directorului direcției 
generale regionale a 
finanțelor publice/șefului 
administrației județene a 
finanțelor publice. 

administrației județene a finanțelor 
publice.” 
 
 
Autori: 
Erdei D. István, Seres Dénes, 
Csoma Botond, Korodi Attila, 
Kelemen Hunor - deputaţi UDMR  
Cseke Attila, Tánczos Barna - 
senatori UDMR 

34.  Art. 6 alin. (15) lit. a) 
(15) Modul de aplicare a 
sistemului de echilibrare 
se evaluează după primul 
semestru al anului 2018, 
utilizându-se aceeași 
procedură și avându-se 
în vedere: 
a) asigurarea unui nivel al 
sumelor provenite din 
cotele din impozitul pe 
venit și al sumelor 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor 
locale estimate a fi 
încasat în anul 2018 cel 
puțin egal cu nivelul 
acelorași sume încasate 
de unitățile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale în 

Se propune modificarea art. 6 alin. 
(15) lit. a) astfel: 
 
„(15) Modul de aplicare a 
sistemului de echilibrare se 
evaluează după primul semestru al 
anului 2018, utilizându-se aceeași 
procedură și avându-se în vedere: 
 
a) asigurarea unui nivel al sumelor 
provenite din cotele din impozitul 
pe venit și al sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
estimate a fi încasate în anul 2018 
egal cu nivelul acelorași sume 
încasate de unitățile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale în anul 
2017 majorat cu 10%;” 
 
Autori: 

În vederea asigurării finanțării 
necesităților socio-economice, 
administrative, culturale și a 
proiectelor de dezvoltare locală, 
este necesar ca la nivel local să 
se asigure un nivel de finanțare 
rezonabil. Propunerea de 
majorare cu 10% în anul 2018 a 
nivelului sumelor provenite atât 
din cote din impozitul pe venit 
cât și din sume defalcate pe 
TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale încasate în anul 
2017 ar asigura acest necesar 
de finanțare. 
Ca o consecință a 
amendamentelor propuse, 
anexele 4-8 se modifică în mod 
corespunzător. 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
determină majorarea nivelului 
deficitului bugetar prin 
diminuarea veniturilor bugetului 
de stat, în contradicție cu 
prevederile art.17 alin.(3) din 
Legea finanțelor publice, 
nr.500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare.  
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crt. 

Articolul din 
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pitol/paragraf/ 
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Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

anul 2017 Erdei D. István, Korodi Attila, 
Kelemen Hunor, Szabó Ödön - 
deputaţi UDMR  
Cseke Attila, Tánczos Barna - 
senatori UDMR 

35.  Art. 6 alin. (15) lit. b) 
b) excedentul bugetelor 
locale ale 
unităților/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale 
înregistrat la data de 
31.12.2017; 

Se propune modificarea Art. 6 alin. 
(15) lit. b) astfel: 
 
„ b) excedentul bugetelor locale ale 
unităților/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale înregistrat 
la data de 31.12.2017, cu excepția 
sumelor prevăzute la art. 58 alin. 
(11)-(1)3 din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările 
ulterioare;’ 
 
Autori: 
Erdei D. István, Korodi Attila, 
Kelemen Hunor, Szabó Ödön - 
deputaţi UDMR  
Cseke Attila, Tánczos Barna - 
senatori UDMR 

La art. 58 alin. (11)-(1)3 din 
Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu 
modificările și compeltările 
ulterioare se prevede în mod 
expres modul de utilizare a 
anumitor sume (subvenții de la 
bugetul de stat pentru derularea 
proiectelor FEN, prefinanțări și 
avansuri) care pot contribui la 
majorarea excedentului bugetar, 
dar care au destinație precisă și 
nu pot fi luate în calcul la 
stabilirea sumelor defalcate din 
TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale.  

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
determină majorarea nivelului 
deficitului bugetar prin 
diminuarea veniturilor bugetului 
de stat, în contradicție cu 
prevederile art.17 alin.(3) din 
Legea finanțelor publice, 
nr.500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare. Totodată, 
structura excedentului nu permite 
identificarea sumelor cu 
destinație specială, acest lucru 
fiind posibil numai la nivelul 
fiecărei unități administrativ-
teritoriale. 
 
 
 

36.  Art. 6 alin. (15) Modul de 
aplicare a sistemului de 
echilibrare se evaluează 
după primul semestru al 
anului 2018, utilizându-se 
aceeași procedură și 
avându-se în vedere: 

Se propune eliminarea alin.(15) al 
art 6. 
 
 
 
 
 

Prevederea afectează 
cuantumul veniturilor aflate la 
dispoziția autorităților locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece se 
elimină posibilitatea corectării 
sumelor alocate, diminuate cu ½ 
din excedentul anului 2016. 
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Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

a) asigurarea unui nivel al 
sumelor provenite din 
cotele din impozitul pe 
venit și al sumelor 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor 
locale estimate a fi 
încasat în anul 2018 cel 
puțin egal cu nivelul 
acelorași sume încasate 
de unitățile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale în 
anul 2017; 
b) excedentul bugetelor 
locale ale 
unităților/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale 
înregistrat la data de 
31.12.2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Csoma Botond, deputat 
UDMR 
 

37.  Art. 6 alin. (15) Modul de 
aplicare a sistemului de 
echilibrare se evaluează 
după primul semestru al 
anului 2018, utilizându-se 
aceeași procedură și 
avându-se în vedere: 
a) asigurarea unui nivel al 
sumelor provenite din 
cotele din impozitul pe 
venit și al sumelor 

Art. 6 alin. (15) Modul de aplicare a 
sistemului de echilibrare se 
evaluează după primul semestru al 
anului 2018, utilizându-se aceeași 
procedură și avându-se în vedere: 
a) asigurarea unui nivel al sumelor 
provenite din cotele din impozitul 
pe venit și al sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
estimate a fi încasat în anul 2018 

Solicitam eliminarea literei b 
deoarece o data cu adoptarea 
OUG nr.63/2010 pentru 
modificarea si completarea Legii 
nr.273/2006 privind finantele 
publice locale, cotele defalcate 
din impozitul pe venit au fost 
reduse succesiv, avand ca 
justificare reducerea deficitelor 
dintre veniturile si 
angajamentele legale de 
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sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor 
locale estimate a fi 
încasat în anul 2018 cel 
puțin egal cu nivelul 
acelorași sume încasate 
de unitățile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale în 
anul 2017; 
b) excedentul bugetelor 
locale ale 
unităților/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale 
înregistrat la data de 
31.12.2017. 

cel puțin egal cu nivelul acelorași 
sume încasate de 
unitățile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale în anul 
2017; 
b) SE ELIMINĂ 
 
Autor: 
Senator Eugen Teodorovici 
Bogdan HUŢUCĂ – Deputat PNL 

cheltuieli publice locale. 

38.  Art. 7 alineat nou După alineatul (1) al articolului 7 se 
introduce un nou alineat, alin. (2), 
cu următorul cuprins: 
”(2) Pentru stimularea practicării 
activităților sportive, pentru anul 
2018 consiliile locale pot hotărî 
acordarea de scutiri sau reduceri la 
plata impozitului/taxei pe clădiri 
datorate bugetelor locale pentru 
clădirile de tip baze sportive, altele 
decât sălile polivalente și terenurile 
sportive, aflate în proprietatea 
unităţii administrativ-teritoriale.” 
 
Autori: Tánczos Barna, senator 

Sportul pentru toți și practicarea 
sporturilor de performanță sunt 
priorități strategice atât în 
domeniul educației cât și al 
sportului, cu multiple efecte în 
diverse domenii: socio-cultural, 
cum ar fi dezvoltarea 
armonioasă a tinerei generații, 
cultivarea unor valori benefice în 
rândul copiilor și elevilor atât în 
ceea ce privește adoptarea unui 
stil de viață sănătos cât și al 
sportivității, precum și econmic, 
prin stimularea unor ramuri 
economice, cum ar fi turismul, 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
determină reducerea veniturilor 
bugetului general consolidat și 
creșterea deficitului bugetar, în 
contradicție cu prevederile art.17 
alin.(3) din Legea finanțelor 
publice, nr.500/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare 
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UDMR 
Korodi Attila, deputat UDMR 

transportul. 

39.  Art. 28. –(1) Prin 
derogare de la 
prevederile art. 30 alin. 
(2) din Legea nr. 
500/2002, cu modificările 
și completările ulterioare, 
se pot aloca Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, prin 
hotărâre a Guvernului, 
sume din Fondul de 
rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
prevăzut în bugetul de 
stat pe anul 2018 pentru 
finanțarea Programului 
Național de Dezvoltare 
Locală, inclusiv etapa a 
II-a. 
(2) Prin derogare de la 
prevederile art. 12 lit. e) 
din Legea 
responsabilității fiscal-
bugetare nr. 69/2010, 
republicată, și ale art. 47 
alin. (4), (9) și (10) din 
Legea nr. 500/2002, cu 
modificările și 

Se propune eliminarea Art. 28. 
  
 
 
 
Autor: Grupul Parlamentar USR 

Fondul de Rezervă, destinat 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, nu trebuie  
diminuat pentru cheltuieli 
curente cu programele 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Prin articolul 28 se are în vedere 
crearea posibilității ca Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene să poata 
face realocări de sume între 
subdiviziunile de cheltuieli 
aprobate prin buget, cu 
încadrare în suma totală 
aprobată sau să se aloce 
sumedin Fondul de rezervă 
bugetară pentru asigurarea 
implementării  proiectelor de 
investiții finanțate din PNDL în 
cursul anului 2018 astfel încât 
să se evite riscul înregistrării de 
către unitățile administrativ 
teritoriale de plăți restante sau 
arierate, după caz. .  
 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/185893
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/185893
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/185893
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/180951
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/180951
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/180951
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/180951
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/185893
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/185893
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/185893
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/185893
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/185893
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completările ulterioare, în 
anul 2018, se autorizează 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor 
Europene să efectueze 
virări de credite bugetare 
și de angajament, între 
capitole bugetare și între 
programe, peste limitele 
prevăzute, cu încadrarea 
în prevederile bugetare 
aprobate, în vederea 
finanțării Programului 
Național de Dezvoltare 
Locală, inclusiv etapa a 
II-a. 
(3) În termen de 5 zile de 
la aprobarea modificărilor 
prevăzute la alin. (2), 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor 
Europene comunică 
Ministerului Finanțelor 
Publice virările efectuate 
concomitent cu 
transmiterea anexelor la 
bugetul ministerului, 
modificate, însușite de 
ordonatorul principal de 
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amendamentului 

credite. 
(4) Se autorizează 
Ministerul Finanțelor 
Publice ca, pe baza 
comunicărilor transmise 
de Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor 
Europene potrivit alin. (3), 
să aprobe repartizarea pe 
trimestre a virărilor 
prevăzute la alin. (2). 

40.   
Art.291  , articol nou 

După art. 29 se introduce un nou 
articol 291 cu următorul cuprins: 
Art. 291 .- (1) Pentru punctele 42, 
respectiv 69 din din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 
79/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, termenul 
prevăzut la art. III, se prorogă 
până la data de 31 decembrie 
2019. 
(2) Se autorizează Ministerul 
Finanţelor Publice să majoreze 
transferurile din bugetul de stat 
catre bugetul asigurarilor 
sociale de stat cu suma de 
9.175,1 milioane lei. 
 
Sursa de finanţare: Se propune 

Măsură necesară în vederea 
implementării Programului de 
guvernare 2017-2020 privind 
creşterea reală a salariilor din 
sectorul public potrivit 
prevederilor Legii nr. 153/2017. 
Pentru sectorul privat, este 
important ca o astfel de măsură 
să se aplice într-o perioadă de 
timp care să poată asigura 
stabilitatea regimurilor fiscale şi 
predictibilitatea acestora. 
 
 

Propunem respingerea întrucât 
prorogarea până la 31 
decembrie 2019 a intrării în 
vigoare a unor prevederi din 
Codul fiscal excede obiectului 
de reglementare al legilor 
bugetare.  
Potrivit art. 4 alin. (1) din Legea 
nr. 500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, ”Legea 
bugetară anuală prevede şi 
autorizează, pentru anul 
bugetar, veniturile şi cheltuielile 
bugetare, precum şi 
reglementări specifice 
exerciţiului bugetar.” 
De asemenea, proiectul de 
buget a fost elaborat pe baza 
legislației în vigoare, iar 
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majorarea veniturilor bugetare, 
printr-o mai bună colectare a 
resurselor financiare, cu 1,01% din 
PIB 
 
Autori:  
Bogdan HUŢUCĂ – Deputat PNL 
Florin CÎŢU – Senator PNL 
Carmen Hărău – Senator PNL 
Lucian HEIUŞ – Deputat PNL 
Florin ROMAN – Deputat PNL 
Nicolae NEAGU – Deputat PNL 
Dan VÎLCEANU – Deputat PNL 
Iulian DUMITRESCU – Senator 
PNL 
Robert SIGHIARTĂU – Deputat 
PNL 
Ion ŞTEFAN – Deputat PNL 
Marilen PIRTEA – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

modificarea acesteia presupune 
refacerea în mod corespunzător 
a bugetelor tuturor ordonatorilor 
principali de credite, precum și a 
Strategiei fiscal-bugetare pe 
perioada 2018-2020. 

41.   
Art.292  , articol nou 

După art. 291 se introduce un 
nou articol 292 cu următorul 
cuprins: 
Art. 292 – Termenele prevăzute 
la alin. (6), respectiv alin.(7) al 
art. 22 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 23/2017 privind plata 
defalcată a TVA se prorogă până 
la data de 31 decembrie 2019. 
 

Pentru sectorul privat, este 
important ca o astfel de măsură 
să se aplice într-o perioadă de 
timp care să poată asigura 
stabilitatea regimurilor fiscale, 
predictibilitatea acestora, 
conformarea voluntară, precum 
şi asigurarea schimbărilor 
informatice.  
 

Propunem respingerea întrucât 
prorogarea până la 31 
decembrie 2019 a intrării în 
vigoare a unor prevederi din 
Ordonanţa Guvernului nr. 
23/2017 privind plata defalcată 
a TVA excede obiectului de 
reglementare al legilor bugetare.  
Potrivit art. 4 alin. (1) din Legea 
nr. 500/2002, cu modificările și 



- 59 - 
 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

Sursa de finanţare: Se propune 
majorarea veniturilor bugetare, 
printr-o mai bună colectare a 
resurselor financiare, cu 0,22% din 
PIB 
 
Autori:  
Bogdan HUŢUCĂ – Deputat PNL 
Florin CÎŢU – Senator PNL 
Carmen Hărău – Senator PNL 
Lucian HEIUŞ – Deputat PNL 
Florin ROMAN – Deputat PNL 
Nicolae NEAGU – Deputat PNL 
Dan VÎLCEANU – Deputat PNL 
Iulian DUMITRESCU – Senator 
PNL 
Robert SIGHIARTĂU – Deputat 
PNL 
Ion ŞTEFAN – Deputat PNL 
Marilen PIRTEA – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 completările ulterioare, ”Legea 
bugetară anuală prevede şi 
autorizează, pentru anul 
bugetar, veniturile şi cheltuielile 
bugetare, precum şi 
reglementări specifice 
exerciţiului bugetar.”  

42.   
Art.293  , articol nou 

După art. 292 se introduce un 
nou articol 293 cu următorul 
cuprins: 
Art. 293 - (1) În temeiul art. 102 
din Legea nr. 263 din 16 
decembrie 2010 privind 
sistemul unitar de pensii 
publice, prin derogarea de la 

Potrivit art. 1 alin. (5) din 
Constituţia României ”(5) În 
România, respectarea 
Constituţiei, a supremaţiei sale 
şi a legilor este obligatorie.” 
Astfel, în pofida prevederilor 
Legii nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii 

Se propune respingerea întrucât 
sursa de finanțare nu poate fi 
avută în vedere. În aceste 
condiții nu sunt respectate 
prevederile art.17 alin. (3) din 
Legea nr. 500/2002, potrivit 
cărorar : ”În timpul dezbaterilor 
nu pot fi aprobate 
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Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

prevederile alin.(1) al art. I din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 82/2017 se 
autorizează Ministerul 
Finanţelor să majoreze 
transferurile din bugetul de stat 
către bugetul asigurărilor 
sociale de stat cu suma de 
3.119,69 milioane lei. 
 
Sursa de finanțare: Se propune 
majorarea veniturilor bugetare, 
printr-o mai bună colectare a 
resurselor financiare, cu 0,34% din 
PIB 
 
Autori:  
Bogdan HUŢUCĂ – Deputat PNL 
Florin CÎŢU – Senator PNL 
Carmen Hărău – Senator PNL 
Lucian HEIUŞ – Deputat PNL 
Florin ROMAN – Deputat PNL 
Nicolae NEAGU – Deputat PNL 
Dan VÎLCEANU – Deputat PNL 
Iulian DUMITRESCU – Senator 
PNL 
Robert SIGHIARTĂU – Deputat 
PNL 
Ion ŞTEFAN – Deputat PNL 
Marilen PIRTEA – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 

publice, majorarea punctului de 
pensie aşa cum este prevăzută 
de art. 102 nu este respectată în 
anul 2018. 
Prin prezentul amendament 
propunem doar respectarea 
prevederilor Legii nr. 263/2010 
şi eliminarea derogărilor de la 
aceste legi. 
 
 

amendamente la legile bugetare 
anuale, care determină 
majorarea nivelului deficitului 
bugetar.” 
De asemenea, majorarea 
punctului de pensie nu face 
obiectul legii bugetului de stat 
pe anul 2018. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

din Camera Deputaţilor şi Senat 
43.   

Art.294  , articol nou 
După art. 293 se introduce un 
nou articol 294 cu următorul 
cuprins: 
Art. 294 – În perioada 1 ianuarie 
2018 – 31 decembrie 2020 se 
suspendă aplicarea prevederilor 
pct. 11 din Ordonanţa 
Guvernului nr.25/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
În perioada 1 ianuarie 2018 – 31 
decembrie 2020 nivelul accizelor 
şi altor taxe prevăzute la Anexa 
nr. 1 din Titlul VIII se calculează 
la valoarea de la  1 august 2017. 
 
Sursa de finanțare: Măsură fără 
impact bugetar, deoarece, prin 
creșterea ca volum a consumului 
se compensează veniturile 
obținute cu titlu de accize. 
 
Autori:  
Bogdan HUŢUCĂ – Deputat PNL 
Florin CÎŢU – Senator PNL 
Carmen Hărău – Senator PNL 
Lucian HEIUŞ – Deputat PNL 
Florin ROMAN – Deputat PNL 
Nicolae NEAGU – Deputat PNL 
Dan VÎLCEANU – Deputat PNL 

Măsura introdusă prin O.G. 
25/2017 şi-a demonstrat 
ineficiența bugetară – ca urmare 
a scăderii volumului consumului 
– precum şi efecte negative 
asupra mediului de afaceri şi 
inflaţiei: creştere accelerată a 
preţurilor de consum, 
diminuarea competitivităţii 
agenţilor economici, efecte pe 
orizontală şi creşterea evaziunii 
fiscale cu produse accizabile la 
frontieră. 
 

Propunem respingerea întrucât 
suspendarea aplicării până la 31 
decembrie 2020 a unor 
prevederi din Codul fiscal 
excede obiectului de 
reglementare al legilor bugetare.  
Potrivit art. 4 alin. (1) din Legea 
nr. 500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, ”Legea 
bugetară anuală prevede şi 
autorizează, pentru anul 
bugetar, veniturile şi cheltuielile 
bugetare, precum şi 
reglementări specifice 
exerciţiului bugetar.”  
Sursa de finanțare nu poate fi 
avută în vedere. În aceste 
condiții nu sunt respectate 
prevederile art.17 alin. (3) din 
Legea nr. 500/2002, potrivit 
cărorar : ”În timpul dezbaterilor 
nu pot fi aprobate 
amendamente la legile bugetare 
anuale, care determină 
majorarea nivelului deficitului 
bugetar.” 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

Iulian DUMITRESCU – Senator 
PNL 
Robert SIGHIARTĂU – Deputat 
PNL 
Ion ŞTEFAN – Deputat PNL 
Marilen PIRTEA – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

44.   
Art.295  , articol nou 

După art. 294 se introduce un 
nou articol 295 cu următorul 
cuprins: 
Art. 295 – În perioada 1 ianuarie 
2018 – 31 decembrie 2020 se 
suspendă aplicarea prevederilor 
Ordonanței Guvernului nr.4/2017 
pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal  
 
Sursa de finanțare: Măsură cu 
impact bugetar nesemnificativ 
 
Autori:  
Bogdan HUŢUCĂ – Deputat PNL 
Florin CÎŢU – Senator PNL 
Carmen Hărău – Senator PNL 
Lucian HEIUŞ – Deputat PNL 
Florin ROMAN – Deputat PNL 
Nicolae NEAGU – Deputat PNL 
Dan VÎLCEANU – Deputat PNL 
Iulian DUMITRESCU – Senator 

Măsura fiscală contravine art. 56 
din Constituția României, cu 
impact negativ asupra pieței 
muncii. 
 
 
 

Propunem respingerea întrucât 
suspendarea aplicării până la 31 
decembrie 2020 a unor 
prevederi din Codul fiscal 
excede obiectului de 
reglementare al legilor bugetare.  
Potrivit art. 4 alin. (1) din Legea 
nr. 500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, ”Legea 
bugetară anuală prevede şi 
autorizează, pentru anul 
bugetar, veniturile şi cheltuielile 
bugetare, precum şi 
reglementări specifice 
exerciţiului bugetar.”  
Sursa de finanțare nu poate fi 
avută în vedere. În aceste 
condiții nu sunt respectate 
prevederile art.17 alin. (3) din 
Legea nr. 500/2002, potrivit 
cărorar : ”În timpul dezbaterilor 
nu pot fi aprobate 
amendamente la legile bugetare 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

PNL 
Robert SIGHIARTĂU – Deputat 
PNL 
Ion ŞTEFAN – Deputat PNL 
Marilen PIRTEA – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

anuale, care determină 
majorarea nivelului deficitului 
bugetar.” 

45.   
Art.296  , articol nou 

După art. 295 se introduce un 
nou articol 296 cu următorul 
cuprins: 
Art. 296 – În perioada 1 ianuarie 
2018 – 31 decembrie 2020 se 
suspendă aplicarea prevederilor 
pct.1 al Art.I din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.60/2017 
pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu 
handicap. În perioada 1 ianuarie 
2018 – 31 decembrie 2020 se 
aplică prevederile art. 78 din 
Legea nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu 
handicap, în vigoare la data de 1 
iulie 2017. 
 
Sursa de finanţare: Se propune 

Măsura fiscală contravine art. 
50, respectiv art. 56 din 
Constituţia României. 
 
 

Propunem respingerea întrucât 
suspendarea aplicării până la 31 
decembrie 2020 a unor 
prevederi din OUG nr.60/2017 
excede obiectului de 
reglementare al legilor bugetare.  
Potrivit art. 4 alin. (1) din Legea 
nr. 500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, ”Legea 
bugetară anuală prevede şi 
autorizează, pentru anul 
bugetar, veniturile şi cheltuielile 
bugetare, precum şi 
reglementări specifice 
exerciţiului bugetar.”  
Sursa de finanțare nu poate fi 
avută în vedere. În aceste 
condiții nu sunt respectate 
prevederile art.17 alin. (3) din 
Legea nr. 500/2002, potrivit 
cărorar : ”În timpul dezbaterilor 
nu pot fi aprobate 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

majorarea veniturilor bugetare, 
printr-o mai bună colectare a 
resurselor financiare, cu 0,12% din 
PIB 
 
Autori:  
Bogdan HUŢUCĂ – Deputat PNL 
Florin CÎŢU – Senator PNL 
Carmen Hărău – Senator PNL 
Lucian HEIUŞ – Deputat PNL 
Florin ROMAN – Deputat PNL 
Nicolae NEAGU – Deputat PNL 
Dan VÎLCEANU – Deputat PNL 
Iulian DUMITRESCU – Senator 
PNL 
Robert SIGHIARTĂU – Deputat 
PNL 
Ion ŞTEFAN – Deputat PNL 
Marilen PIRTEA – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

amendamente la legile bugetare 
anuale, care determină 
majorarea nivelului deficitului 
bugetar.” 

46.   
Art.297  , articol nou 

După art. 296 se introduce un 
nou articol 297 cu următorul 
cuprins: 
Art. 297 - În perioada 1 ianuarie 
2018 – 31 decembrie 2021 se 
suspendă aplicarea prevederilor 
art. II din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 82/2017. Se 
autorizează Ministerul 
Finanţelor să majoreze 

În anul 2030, sistemul public de 
pensii se va confrunta cu reale 
dificultăţi în asigurarea unei 
pensii corespunzătoare. Aşadar, 
singura şansă pentru 
completarea veniturilor la pensie 
o reprezintă alimentarea, în 
creştere a contribuţiilor la 
pensiile obligatorii administrate 
privat – Pilonul 2. Nu trebuie 

Propunem respingerea întrucât 
suspendarea aplicării până la 31 
decembrie 2021 a unor 
prevederi din OUG nr.82/2017 
excede obiectului de 
reglementare al legilor bugetare.  
Potrivit art. 4 alin. (1) din Legea 
nr. 500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, ”Legea 
bugetară anuală prevede şi 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

transferurile din bugetul de stat 
către bugetul asigurărilor 
sociale de stat cu suma de 3.840 
milioane lei. 
 
Sursa de finanţare: Se propune 
majorarea veniturilor bugetare, 
printr-o mai bună colectare a 
resurselor financiare, cu 0,42% din 
PIB 
 
Autori:  
Bogdan HUŢUCĂ – Deputat PNL 
Florin CÎŢU – Senator PNL 
Carmen Hărău – Senator PNL 
Lucian HEIUŞ – Deputat PNL 
Florin ROMAN – Deputat PNL 
Nicolae NEAGU – Deputat PNL 
Dan VÎLCEANU – Deputat PNL 
Iulian DUMITRESCU – Senator 
PNL 
Robert SIGHIARTĂU – Deputat 
PNL 
Ion ŞTEFAN – Deputat PNL 
Marilen PIRTEA – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

ignorat efectul macroeconomic 
al impactului pozitiv al acestor 
contribuţii asupra dinamicii 
investiţiilor private din România, 
dar şi asupra finanţării locale a 
deficitului bugetar. 
 

autorizează, pentru anul 
bugetar, veniturile şi cheltuielile 
bugetare, precum şi 
reglementări specifice 
exerciţiului bugetar.”  
Sursa de finanțare nu poate fi 
avută în vedere. În aceste 
condiții nu sunt respectate 
prevederile art.17 alin. (3) din 
Legea nr. 500/2002, potrivit 
cărorar : ”În timpul dezbaterilor 
nu pot fi aprobate 
amendamente la legile bugetare 
anuale, care determină 
majorarea nivelului deficitului 
bugetar.” 
Prorogarea termenului de 
aplicare a măsurii de stabilire a 
cotei de contribuţie la fondul de 
pensii administrat privat (Pilonul 
II) la 3,75% ar conduce în anul 
2018 la diminuarea veniturilor 
bugetului asigurărilor sociale de 
stat cu afectarea nivelului 
deficitului bugetar  

47.  Art. 32. – În anul 2018, 
sumele aferente 
schemelor de sprijin 
direct şi măsurilor 

Se propune eliminarea art.32 
 
 
 

Fondurilor europene 
nerambursabile aferente politicii 
agricole comune, politicii 
comune de pescuit şi politicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât : 
Bugetul Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale a fost 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

finanţate din Fondul 
European de Garantare 
Agricolă (FEGA) 
prevăzute la alin. (2) al 
art. 6 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
49/2015 privind 
gestionarea financiară a 
fondurilor europene 
nerambursabile aferente 
politicii agricole comune, 
politicii comune de 
pescuit şi politicii 
maritime integrate la 
nivelul Uniunii Europene, 
precum şi a fondurilor 
alocate de la bugetul de 
stat pentru perioada de 
programare 2014 - 2020 
şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative din domeniul 
garantării, aprobată cu 
modificări şi completări 
prin Legea nr. 56/2016, 
se cuprind în bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale la 
capitolul 83.01 
„Agricultură, silvicultură, 
piscicultură şi vânătoare", 

 
 
Autori:  
Bogdan HUŢUCĂ – Deputat PNL 
Florin CÎŢU – Senator PNL 
Carmen Hărău – Senator PNL 
Lucian HEIUŞ – Deputat PNL 
Nicolae NEAGU – Deputat PNL 
Dan VÎLCEANU – Deputat PNL 
Iulian DUMITRESCU – Senator 
PNL 
Robert SIGHIARTĂU – Deputat 
PNL 
Ion ŞTEFAN – Deputat PNL 
Marilen PIRTEA – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

maritime integrate NU trebuie 
cuprinse în structura bugetului 
de stat al României, doar pentru 
a genera iluzia unor încasări 
bugetare suplimentare şi a 
cheltuirii eficiente a unor resurse 
financiare nerambursabile. 
Vorbim totuşi despre plăţi 
directe către fermieri, mecanism 
în care Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale nu are un rol 
semnificativ. 
Măsura nu are impact bugetar. 
Dimpotrivă, arată mult mai clar 
nivelul real de colectare a 
veniturilor fiscale şi nefiscale. 

dimensionat astfel încât sa 
asigure inclusiv schemele de 
sprijin direct şi măsurilor 
finanţate din Fondul European 
de Garantare Agricolă (FEGA) 
prevăzute la alin. (2) al art. 6 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 49/2015. 
Eliminarea acestei prevederi are 
ca rezultat inițierea de minister a 
unei hotărâri de Guvern de 
asigurare a sumelor din venituril 
din privatizare și întârzierea 
absorbției fondurilor europene.  
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

titlul 58 „Proiecte cu 
finanţare din fonduri 
externe nerambursabile 
aferente cadrului 
financiar 2014 - 2020", 
articolul 58.13 „Fondul 
European de Garantare 
Agricolă (FEGA)". 

48.  Art. 32. – În anul 2018, 
sumele aferente 
schemelor de sprijin 
direct și măsurilor 
finanțate din „Fondul 
European de Garantare 
Agricolă (FEGA)” 
prevăzute la art. 6 alin. 
(2) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 
49/2015 privind 
gestionarea financiară a 
fondurilor europene 
nerambursabile aferente 
politicii agricole comune, 
politicii comune de 
pescuit și politicii 
maritime integrate la 
nivelul Uniunii Europene, 
precum și a fondurilor 
alocate de la bugetul de 
stat pentru perioada de 
programare 2014 - 2020 

Se propune eliminarea art.32. 
 
 
 
Autor: Grupul Parlamentar USR 

Sumele aferente schemelor de 
sprijin direct și măsurilor 
finanțate din „Fondul European 
de Garantare Agricolă (FEGA)” 
nu au fost niciodată până în 
2017 incluse în bugetul de stat 
prin bugetul ministerului 
agriculturii și dezvoltării rurale. 
Motivul pentru care nu au fost 
incluse este faptul că acele 
sume nu fac decât să tranziteze 
conturile statului fără să 
reprezinte nici venituri, nici 
cheltuieli ale statului. 
Motivul pentru care ele au fost 
incluse în 2017 este pentru a da 
impresia că încasările au 
crescut și a truca comparația cu 
cifrele pe anul 2016. Acest gen 
de găselnițe trebuie să înceteze. 
Nu are impact bugetar. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât : 
Bugetul Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale a fost 
dimensionat astfel încât sa 
asigure inclusiv schemele de 
sprijin direct şi măsurilor 
finanţate din Fondul European 
de Garantare Agricolă (FEGA) 
prevăzute la alin. (2) al art. 6 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 49/2015. 
Abrogarea acestei prevederi are 
ca rezultat inițierea de minister a 
unei hotărâri de Guvern de 
asigurare a sumelor din venituril 
din privatizare și întârzierea 
absorbției fondurilor europene. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

și pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative din domeniul 
garantării, aprobată cu 
modificări și completări 
prin Legea nr. 56/2016, 
se cuprind în bugetul 
Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale la 
capitolul 83.01 
„Agricultură, silvicultură, 
piscicultură și vânătoare", 
titlul 58 „Proiecte cu 
finanțare din fonduri 
externe nerambursabile 
aferente cadrului 
financiar 2014 - 2020", 
articolul 58.13 „Fondul 
European de Garantare 
Agricolă (FEGA)". 

49.  Art. 33. - (2) În bugetul 
Ministerului 
Transporturilor pe anul 
2018, la capitolul 84.01 
„Transporturi", titlul 51 
„Transferuri între unități 
ale administrației 
publice", alineatul 
51.01.55 „Întreținerea 
infrastructurii feroviare 
publice", este cuprinsă 

Art. 33. - (2) În bugetul Ministerului 
Transporturilor pe anul 2018, la 
capitolul 84.01 „Transporturi", titlul 
51 „Transferuri între unități ale 
administrației publice", alineatul 
51.01.55 „Întreținerea infrastructurii 
feroviare publice", este cuprinsă 
suma de 1.149.688 mii lei pentru 
Compania Națională de Căi Ferate 
„CFR" - S.A., sumă care va fi 
utilizată cu prioritate pentru: 

Efectuarea lucrărilor de 
mentenanță necesare la 
infrastructura publică feroviară și 
asigurarea transportului feroviar 
în condiții de siguranță 
reprezintă prioritatea de grad 
zero pentru administratorul 
infrastructurii publice feroviare, 
urmărindu-se: 
• eliminarea punctelor 
periculoase; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât : 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

suma de 1.049.688 mii lei 
pentru Compania 
Națională de Căi Ferate 
„CFR" - S.A., sumă care 
va fi utilizată cu prioritate 
pentru: 
a) plata obligațiilor către 
bugetul general 
consolidat; 
b) asigurarea cheltuielilor 
stabilite de lege, aferente 
activității de întreținere și 
funcționare a 
infrastructurii feroviare 
publice prestate de 
administratorul 
infrastructurii feroviare, 
precum și a cheltuielilor 
stabilite prin contracte de 
prestări servicii, inclusiv 
cu sucursalele/filialele 
acestuia. 

a) plata obligațiilor către bugetul 
general consolidat; 
b) asigurarea cheltuielilor stabilite 
de lege, aferente activității de 
întreținere și funcționare a 
infrastructurii feroviare publice 
prestate de administratorul 
infrastructurii feroviare, precum și a 
cheltuielilor stabilite prin contracte 
de prestări servicii, inclusiv cu 
sucursalele/filialele acestuia. 
Autori: 
Tánczos Barna, senator UDMR 
Korodi Attila, Benedek Zacharie 
- deputați UDMR 

• ridicarea restricțiilor de 
viteză; 
• readucerea secțiilor de 
circulație feroviară în parametrii 
tehnici proiectați. 
De asemenea este necesară 
asigurarea resurselor necesare 
reîntregirii salariilor pe tot anul 
2018 cu creșterile salariale din 
anul 2017. 

50.   
Art. 331 , articol nou 

După articolul 33 se introduce un 
nou articol, art. 331, cu următorul 
cuprins: 
Art. 331 –  
(1) În bugetul Ministerul 
Transporturilor la capitolul 84.01 
"Transporturi”, titlul 72 "Active 
financiare", articolul 72.01 "Active 
financiare”, alineatul 72.01.01 

Alocarea sumei de 786.700 mii 
lei este în conformitate cu 
Infograma nr.5525/03.07.2013 
emisă de Reprezentanța 
Permanentă a României pe 
lângă UE/Bruxelles, conform 
căreia a fost solicitată alocarea 
sumei de 1.640.000 mii lei, 
reprezentând subcompensarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât : 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
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"Participarea la capitalul social al 
societăților comerciale", este 
cuprinsă suma de 786.700 mii lei, 
care se alocă pentru majorarea 
capitalului social al Societății 
Naționale de Transport Feroviar de 
Călători "C.F.R. Călători" - S.A. 
Plata se face în trei tranșe anuale: 
250.000 mii lei în anul 2018, 
250.000 mii lei în anul 2019, 
286.700 mii lei în anul 2020. 
 
(2) Societatea Natională de 
Transport Feroviar de Călători 
"C.F.R. Călători" - S.A. utilizează 
suma prevăzută la alin. (1) pentru 
plata datoriilor către Societatea de 
reparaţii "CFR SCRL Braşov" S.A., 
și pentru investiții. 
 
 
Autori: 
Tánczos Barna, senator UDMR 
Korodi Attila, Benedek Zacharie 
- deputați UDMR 
 

de la de la bugetul de stat a 
pachetului minim social aferent 
serviciului public de transport 
pentru perioada 2008- 2014. 
Urmare a situației financiare a 
societății, respectiv pierderi și 
arierate, pentru redresarea 
operatorului public de transport 
feroviar de călători au fost 
efectuate demersuri de către 
Ministerul Transporturilor și 
Consiliul Concurenței pentru 
obținerea unui punct de vedere 
de la Comisia Europeană privind 
măsurile de sprijin financiar de 
la bugetul statului pentru 
acoperirea pierderilor din anii 
precedenți. 
În acest context și în 
conformitate cu prevederile 
Infogramei nr. 5525/03 iulie 
2013, transmisă de 
Reprezentanța Permanentă a 
României pe lângă 
UE/Bruxelles, au fost alocate de 
la bugetul statului următoarele 
sume: 
•400.000 mii lei pentru 
majorarea capitalului social în 
anul 2013, conform art.43 din 
O.G. nr. 17/2013 cu privire la 
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rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2013, 
•327.300 mii lei pentru 
majorarea capitalului social în 
anul 2014, conform art.33 din 
O.G. nr.9/2014 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2014; 
•126.000 mii lei pentru 
majorarea capitalului social în 
anul 2015, conform art.29 din 
O.U.G. nr.47/2015 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2015. 
Având în vedere că în perioada 
2013-2015, suma totală alocată 
de la bugetul de stat a fost de 
853.300 mii lei, rezultă că suma 
rămasă de alocat de la bugetul 
statului este de 786.700 mii lei. 
În concluzie, suma solicitată se 
încadrează în plafonul maxim de 
1.640.000 mii lei, 
subcompensare asumată de 
către autoritățile române. 
Întrucât serviciul public de 
transport feroviar de călători 
efectuat de CFR Călători în 
perioada 2008-2014 a fost 
subcompensat și ținând cont ca 
în perioada 2013-2015 a fost 
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alocată suma de 853.300 mii lei, 
considerăm că sunt îndeplinite 
condițiile de alocare a sumei de 
786.700 mii lei prin Legea 
Bugetului de stat pe anul 2018. 
Precizăm că, în urma 
dezbaterilor ce au avut loc la 
nivelul Consiliului Concurenței s-
a stabilit că acordarea către 
CFR Călători a sumelor de bani 
reprezentând subcompensarea 
serviciului public de călători 
până la echivalenta valorii de 
1.640.000 mii lei nu reprezintă 
ajutor de stat. 

51.  Art. 34. - În bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale, la capitolul 
67.01 „Cultură, recreere şi 
religie", titlul 51 
„Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice", 
este cuprinsă şi suma de 
26.214 mii lei, cuvenită în 
baza art. 13 alin. (3) din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 77/2009, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
246/2010, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Art. 34 se modifică şi se 
completează şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 34. – (1) În temeiul art. 8 din 
Legea nr. 1/2011 a Educaţiei 
Naţionale, începând cu data de 1 
ianuarie 2018, pentru finanţarea 
educaţiei naţionale se alocă 
anual din bugetul de stat şi din 
bugetele autorităţilor publice 
locale minimum 6% din produsul 
intern brut al anului respectiv. 
Suplimentar, unităţile şi 
instituţiile de învăţământ pot 
obţine şi utiliza autonom venituri 
proprii. Pentru activitatea de 

După 7 ani de amânări, 
prorogări şi suspendări, în 
context de creştere economică, 
în contextul semnării de către 
toate partidele politice, în anul 
2007, a Pactului pentru 
educaţie, finanţarea 
învăţământului nu depăşeşte 
4% din PIB. Susţinem 
respectarea prevederilor legilor 
aprobate de Parlamentul 
României, iar eventuale 
prorogări de la termenele de 
implementare a legii nu ar mai 
trebui să existe, dacă există 
respect pentru lege, pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât : 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
Acest amendament determină 
majorarea nivelului deficitului 
bugetar. Astfel,  în situația în 
care în anul 2018 aceste măsuri 
s-ar aplica, impactul suplimentar 
asupra cheltuielilor bugetare ar 
fi de  39,55 miliarde lei (4,35% 
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 cercetare ştiinţifică se alocă 
anual, de la bugetul de stat, 
minimum 1% din produsul intern 
brut al anului respectiv. La data 
publicării prezentei legi în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, se abrogă orice 
derogări de la art. 8, art. 27 alin. 
(6), art. 356, art. 361 alin. (3) lit. 
e) din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
(2) În bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, la capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie", titlul 
51 „Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice", este 
cuprinsă şi suma de 26.214 mii lei, 
cuvenită în baza art. 13 alin. (3) din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 77/2009, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 246/2010, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 
Autori:  
Bogdan HUŢUCĂ – Deputat PNL 
Raluca TURCAN – Deputat PNL 
Florin CÎŢU – Senator PNL 
Carmen Hărău – Senator PNL 

cetăţeni, pentru educaţie şi 
pentru viitorul României. 
Apreciem că pentru respectarea 
art.8 din Legea nr. 1/2011 este 
necesar un efort bugetar 
suplimentar de cca. 18 miliarde 
lei.  
În condiţiile în care în anul 2011, 
economia României traversa o 
perioadă economică extrem de 
dificilă a reuşit să obţină un nivel 
al încasărilor de peste 33,1% 
din PIB, considerăm că o ţintă 
majorată de la 31,7% la 33,7% 
este o ţintă rezonabilă pentru un 
guvern responsabil. Mai mult 
decât atât, trebuie amintit faptul 
că România are cea mai mică 
pondere a veniturilor bugetare în 
PIB, în vreme ce media UE-28 
este de peste 40% din PIB. 
În plus, fiecare nou născut 
trebuie să primească 500 de 
euro în CONTUL PENTRU 
EDUCAŢIA PERMANENTĂ. 
Această prevedere nu se aplică.  
Prin această iniţiativă, România 
poate asigura viitorul a 
aproximativ 200.000 de nou-
născuţi anual.  

din PIB). 
De asemenea, amendamentul  
nu face obiectul legii bugetului 
de stat.  
Precizăm că potrivit art. 26 din 
Legea privind finanțele publice 
nr. 500/2002, ”Legile bugetare 
cuprind: la venituri, estimările 
anului bugetar; la cheltuieli, 
creditele de angajament şi 
creditele bugetare determinate 
de autorizările conţinute în legi 
specifice, în structură 
funcţională şi economică a 
acestora; deficitul sau 
excedentul bugetar, după caz, și 
reglementări specifice 
exerciţiului bugetar”. 
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Lucian HEIUŞ – Deputat PNL 
Nicolae NEAGU – Deputat PNL 
Dan VÎLCEANU – Deputat PNL 
Iulian DUMITRESCU – Senator 
PNL 
Robert SIGHIARTĂU – Deputat 
PNL 
Ion ŞTEFAN – Deputat PNL 
Marilen PIRTEA – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

52.  Art.35. - În anul 2018, 
prin derogare de la art. 
23 alin. (2) din Legea nr. 
56/2012 privind 
organizarea și 
funcționarea Academiei 
de Științe ale Securității 
Naționale, cu modificările 
și completările ulterioare, 
sumele alocate de la 
bugetul de stat 
Academiei de Științe ale 
Securității Naționale sunt 
cuprinse în anexa nr. 
3/25 a Ministerului 
Educației Naționale, la 
capitolul 53.01 „Cercetare 
fundamentală și 
cercetare dezvoltare", 
titlul 51 „Transferuri între 

Se propune eliminarea art.35. 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Grupul Parlamentar USR 

Această derogare nu își are 
rostul. Statul român are un 
număr impresionant de  instituții 
și centre de cercetare care deși 
cercetează mult, descoperă 
puțin. Dacă această academie 
nu se poate susține singură, 
banii contribuabililor nu trebui 
folosiți pentru a-o sprijini. 
Sumele prevăzute pentru 
transferuri către instituții publice 
în anexa nr. 3/25 a Ministerului 
Educației Naționale, la capitolul 
53.01 „Cercetare fundamentală 
și cercetare dezvoltare", titlul 51 
„Transferuri între unități ale 
administrației publice" sunt 
38,160 mii lei. 
Are impact bugetar pozitiv. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât prin 
abrogarea articolului respectiv 
indemnizațiile membrilor 
Academiei de Științe ale 
Securității rămân fără finanțare. 
Potrivit art. 14 din Legea nr. 
56/2012, finanţarea ASSN se 
asigură din venituri proprii, în 
timp ce potrivit art. 23 din 
aceeași lege, indemnizaţiile 
respective se asigură din sume 
alocate de la bugetul de stat, 
conform legilor bugetare anuale, 
fără a fi precizat prin bugetul 
cărui ordonator principal de 
credite ar urma să se asigure 
finanțarea. 
Prin urmare, în fapt, Academia 
de Științe ale Securității este 
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unități ale administrației 
publice". 

unitate finanțată din venituri 
proprii și subvenții acordate de 
la bugetul de stat. 
În cazul instituțiilor 
subvenționate, subvenția 
alocată în completarea 
veniturilor proprii se acordă 
printr-un transfer care este 
cuprins în bugetul instituțiilor 
publice finanțate integral de la 
bugetul de stat. 
 

53.  Art.40. - (1) Cu suma de 
170.000 mii lei prevăzută 
în bugetul Ministerului 
Comunicațiilor și 
Societății Informaționale 
la capitolul 85.01 
„Comunicații", titlul 72 
„Active financiare", 
alineatul 72.01.01 
„Participare la capitalul 
social al societăților 
comerciale" ministerul 
poate majora contribuția 
statului la capitalul social 
al Companiei Naționale 
„Poșta Română" - S.A. 
proporțional cu cota de 
participare deținută, iar 
ceilalți acționari pot 

Se propune eliminarea art.40. 
 
 
 
 
 
Autor: Grupul Parlamentar USR 

Companiile de stat nu trebuie să 
fie găuri negre pentru bugetul de 
stat. 
 
Are impact bugetar pozitiv. 

Se propune respingerea 
amendamentului: 
Suma aferentă capitalizarii 
Companiei Naționale Poșta 
Română este cuprinsă atât la 
partea de cheltuieli cât și la 
partea de venituri a bugetului de 
stat. Abrogarea articolului 
implică neachitarea datoriilor 
restante către bugetul general 
consolidat. 
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participa la majorarea 
capitalului social 
proporțional cu cota de 
participare deținută, cu 
respectarea prevederilor 
Legii societăților nr. 
31/1990, republicată, cu 
modificările și 
completările ulterioare. 
(2) Suma prevăzută la 
alin. (1) se virează de 
către Ministerul 
Comunicațiilor și 
Societății Informaționale, 
după parcurgerea 
procedurilor în domeniul 
ajutorului de stat, 
Companiei Naționale 
„Poșta Română" - S.A. 
într-un cont de disponibil 
deschis la Trezoreria 
Statului și se utilizează 
pentru achitarea datoriilor 
restante la bugetul 
general consolidat. 
 

54.  Art.40. - (1) Cu suma de 
170.000 mii lei prevăzută 
în bugetul Ministerului 
Comunicațiilor și 
Societății Informaționale 

Se propune modificarea art.40 
astfel: 
 
„Art.40. - (1) Cu suma de 170.000 
mii lei prevăzută în bugetul 

Prin L nr.6/2017 privind bugetul 
de stat a fost alocata pentru 
capitalizarea Companiei 
Nationale “Posta Romana”SA 
(CNPR) suma de 170.000 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 
Suma aferentă capitalizarii 
Companiei Naționale Poșta 
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la capitolul 85.01 
„Comunicații", titlul 72 
„Active financiare", 
alineatul 72.01.01 
„Participare la capitalul 
social al societăților 
comerciale" ministerul 
poate majora contribuția 
statului la capitalul social 
al Companiei Naționale 
„Poșta Română" - S.A. 
proporțional cu cota de 
participare deținută, iar 
ceilalți acționari pot 
participa la majorarea 
capitalului social 
proporțional cu cota de 
participare deținută, cu 
respectarea prevederilor 
Legii societăților nr. 
31/1990, republicată, cu 
modificările și 
completările ulterioare. 
(2) Suma prevăzută la 
alin. (1) se virează de 
către Ministerul 
Comunicațiilor și 
Societății Informaționale, 
după parcurgerea 
procedurilor în domeniul 
ajutorului de stat, 

Ministerului Comunicațiilor și 
Societății Informaționale la 
capitolul 85.01 „Comunicații", titlul 
72 „Active financiare", alineatul 
72.01.01 „Participare la capitalul 
social al societăților comerciale" 
ministerul poate majora contribuția 
statului la capitalul social al 
Companiei Naționale „Poșta 
Română" - S.A. proporțional cu 
cota de participare deținută, iar 
ceilalți acționari pot participa la 
majorarea capitalului social 
proporțional cu cota de participare 
deținută, cu respectarea 
prevederilor Legii societăților nr. 
31/1990, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 

(2) Suma prevăzută la alin. 
(1) se virează de către Ministerul 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale, după parcurgerea 
procedurilor în domeniul ajutorului 
de stat, Companiei Naționale 
„Poșta Română" - S.A. într-un cont 
de disponibil deschis la Trezoreria 
Statului şi se utilizează pentru 
achitarea datoriilor restante si 
pentru programul de investitii 
aprobat potrivit legii. 

destinati achitarii datoriilor 
restante la bugetul general 
consolidat. 
Evolutia CNPR in exercitiul 
financiar 2017 este marcata de 
de fluctuatii ale datoriilor 
inregistrate catre furnizorii 
istorici care au avut impact in 
ceea ce priveste incadrarea in 
graficul de plati reesalonate la 
bugetul general consolidat. 
Pe langa datoriile catre bugetul 
general consolidat, CNPR 
inregistreaza debite catre 
societati bancare care se ridica 
la suma de 100.000 mii lei cu 
scadente in  2018 si 2019 care 
presupun rate lunare de 2.000 
mii lei. Pe langa aceste debite 
curente compania inregistreaza 
debite in baza unor titluri 
executorii catre creditori istorici 
pentru care exista riscuri de 
executare silita cu consecinte 
dificil de evaluat pe plan 
financiar. 
Trebuie avut in vedere ca orice 
procedura de executare silita va 
genera in mod automat 
scadenta tuturor creditelor 
bancare cu consecinta 

Română este cuprinsă atât la 
partea de cheltuieli cât și la 
partea de venituri a bugetului de 
stat.  
La partea de venituri sunt 
evidențiate datoriile restante 
către bugetul general consolidat. 
Utilizarea acestei sume pentru 
alte destinații are impact asupra 
deficitului bugetului de stat.   
 



- 78 - 
 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

Companiei Naționale 
„Poșta Română" - S.A. 
într-un cont de disponibil 
deschis la Trezoreria 
Statului și se utilizează 
pentru achitarea datoriilor 
restante la bugetul 
general consolidat. 
(3) Prin derogare de la 
prevederile art. 30 alin. 
(2) din Legea nr. 
500/2002, cu modificările 
și completările ulterioare, 
se pot aloca Ministerului 
Comunicațiilor și 
Societății Informaționale, 
prin hotărâre a 
Guvernului, sume din 
Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 
2018 pentru punerea în 
executare a hotărârilor 
judecătorești cu privire la 
Contractul de furnizare 
produse nr. 
37/30.04.2013 - 
subsecvent Acordului-
cadru de furnizare nr. 
32/12.08.2009. 

 
(3) Prin derogare de la 

prevederile art. 30 alin. (2) din 
Legea nr. 500/2002, cu modificările 
și completările ulterioare, se pot 
aloca Ministerului Comunicațiilor și 
Societății Informaționale, prin 
hotărâre a Guvernului, sume din 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2018 
pentru punerea în executare a 
hotărârilor judecătorești cu privire 
la Contractul de furnizare produse 
nr. 37/30.04.2013 - subsecvent 
Acordului-cadru de furnizare nr. 
32/12.08.2009.” 

 
Autori: Deputat PSD Nistor 
Laurențiu  
 
        Deputat PSD Intotero Natalia-
Elena 
 
      Deputat PSD Marica Petru-
Sorin 
 
        Senator  PSD Resmeriță 
Cornel-Cristian 
 
       Deputat PSD Toma Ilie 

dezechilibrarii fluxurilor de 
incasari si plati ale CNPR. 
In considerarea faptului ca 
datoriile catre bugetul general 
consolidat fac obiectul unor 
esalonari acordate potrivit legii 
si fata de destinatia sumelor 
prevazute pentru majorarea 
capitalului social al companiei, 
se poate avea in vedere un 
scenariu alternativ al destinatiei 
sumelor aportate de statul 
roman la capitalul social al 
CNPR in sensul alocarii unui 
procent din sumele aportate 
catre stingerea unor alte datorii 
ale companiei. 
Avand in vedere ca pana la 
finalul exercitiului bugetar 2017 
nu s-au adoptat la nivel statutar 
deciziile referitoare la 
capitalizarea societatii, tinandu-
se seama ca atat operatiunea 
de capitalizare cat si stingerea 
datoriilor fiscale trebuiau 
corelate in vederea incadrarii in 
deficitul bugetar convenit cu 
Uniunea Europeana,  se impune 
introducerea in cadrul Legii 
Bugetului de stat pe anul 2018 a 
unor prevederi referitoare la 
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amendamentului 

 
      Senator  PSD Salan Viorel 
 

capitalizarea Companiei 
Nationale “Posta Romana” S.A 
in aceleasi conditii ca cele 
preconizate in cadrul exercitiului 
bugetar 2017.  

55.  Art.41. – Din bugetul 
Ministerului Economiei la 
capitolul 80.01 „Acțiuni 
generale economice, 
comerciale și de muncă”, 
titlul 55 „Alte transferuri", 
alineatul 55.01.53 
„Transferuri pentru 
finanțarea lucrărilor de 
pază și întreținere la 
Combinatul Minier Krivoi 
Rog Ucraina" se suportă 
și cheltuielile aferente 
serviciilor prestate și 
neplătite aferente 
trimestrului IV al anului 
2017. 

Se propune eliminarea Art.41. 
 
 
 
 
 
 
Autor: Grupul Parlamentar USR 

Activitățile economice trebuie să 
poată să se susțină singure și 
nu să fie susținute din banii 
contribuabililor. 
 
Are impact bugetar pozitiv. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 
Prin art.41 se reglementează 
posibilitatea achitării în anul 
2018 a cheltuielilor aferente 
serviciilor prestate și neplătite 
aferente trimestrului IV al anului 
2017 
Lucrările de pază și întreținere 
la Combinatul Minier Krivoi Rog 
Ucraina nu reprezintă activitate 
economică, ci reprezintă 
participația României la 
construirea Combinatului Minier 
de Îmbogățire a minereurilor 
Acide Krivoi Rog  (CIM  Krivoi 
Rog) urmare Convenției 
bilaterale între România și 
Ucraina.  
 

56.  Art.42. – (1) Cu suma de 
53.000 mii lei prevăzută 
în bugetul Ministerului 
Economiei la capitolul 
82.01 „Industria 

Se propune eliminarea Art.42. 
 
 
 
 

Activitățile economice trebuie să 
poată să se susțină singure și 
nu să fie susținute din banii 
contribuabililor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Statul prin Ministerul Economiei 
în calitate de acționar majorează 
capitalul social al operatorilor 
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extractivă, prelucrătoare 
și construcții", titlul 72 
„Active financiare", 
alineatul 72.01.01 
„Participare la capitalul 
social al societăților 
comerciale" ministerul 
poate majora contribuția 
statului la capitalul social 
al operatorilor economici 
din industria națională de 
apărare aflați sub 
autoritatea acestuia. 
(2) Suma prevăzută la 
alin. (1) se detaliază prin 
ordin al ministerului 
economiei pe operatorii 
economici din industria 
națională de apărare 
aflați sub autoritatea 
ministerului.  
(3) Suma prevăzută la 
alin.(1) repartizată potrivit 
alin.(2) se virează de 
către Ministerul 
Economiei operatorilor 
economici din industria 
națională de apărare 
aflați sub autoritatea 
ministerului și se 
utilizează pentru 

 
 
 
 
Autor: Grupul Parlamentar USR 

Are impact bugetar pozitiv. economici din industria 
națională de apărare aflați sub 
autoritatea acestuia pentru 
finanțarea investițiilor necesare 
protecției intereselor esențiale 
de securitate națională și care 
se referă la producția de 
armament, muniție și material 
de război, efectuată cu 
respectarea art. 346 din Tratatul 
privind Funcționarea Uniunii 
Europene în vederea  
îmbunătoțirii perfomanțelor 
financiare ale acestora. 



- 81 - 
 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 
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finanțarea investițiilor 
necesare protecției 
intereselor esențiale de 
securitate națională și 
care se referă la 
producția de armament, 
muniție și material de 
război, efectuată cu 
respectarea art. 346 din 
Tratatul privind 
Funcționarea Uniunii 
Europene. 

57.  Art.43. – În bugetul 
Ministerului Energiei 
suma prevăzută de art.24  
din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr.99/2016 
privind unele măsuri 
pentru salarizarea 
personalului plătit din 
fonduri publice, 
prorogarea unor termene, 
precum și unele măsuri 
fiscal-bugetare, aprobată 
cu modificări prin Legea 
nr. 152/2017, cu 
modificările ulterioare, 
rămasă neutilizată la 
sfârșitul anului bugetar 
2017, destinată închiderii 
a două mine de huilă 

Se propune eliminarea Art.43 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Grupul Parlamentar USR 

Activitățile economice trebuie să 
poată să se susțină singure și 
nu să fie susținute din banii 
contribuabililor. 
 
Are impact bugetar pozitiv. 

Se propune respingerea 
amendamentului: 
Sumele alocate celor două mine 
necompetitive din cadrul 
Complexului Energetic 
Hunedoara sunt acordate in 
baza Deciziei 2010/787/UE a 
Consiliului din 10 decembrie 
2010 privind ajutorul de stat 
pentru facilitarea închiderii 
minelor de cărbune 
necompetitive şi al Deciziei 
Comisiei Europene nr. C (2016) 
7719/final privind închiderea 
minelor de cărbune 
necompetitive din România 
pentru subvenționarea 
produsului huilă energetică livrat 
de unităţile intrate în proces de 
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Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

necompetitive din cadrul 
Complexului Energetic 
Hunedoara se include, 
potrivit legii, în bugetul pe 
anul 2018 la capitolul 
82.01 „Industria 
extractivă, prelucrătoare 
și construcții” titlul 80 
„Împrumuturi” alineatul 
80.10.02 „Cheltuieli din 
sume acordate 
Ministerului Energiei și 
rămase neutilizate în anul 
anterior”. 

închidere definitivă și pentru 
cheltuieli excepţionale vizând 
refacerea terenurilor, 
ecologizare, plăți compensatorii 
acordate personalului 
disponibilizat. 

58.  Art.45. - Până la data de 
31 decembrie 2018, prin 
derogare de la art. 20 din 
Legea nr. 31/2007 privind 
reorganizarea și 
funcționarea Academiei 
Oamenilor de Știință din 
România, cu modificările 
și completările ulterioare, 
finanțarea cheltuielilor 
Academiei și ale unităților 
subordonate se asigură 
de la bugetul de stat, iar 
veniturile proprii realizate 
se virează la acest buget. 

Se propune eliminarea Art.45 
 
 
 
Autor: Grupul Parlamentar USR 

Această derogare nu își are 
rostul. Statul român are un 
număr impresionant de  instituții 
și centre de cercetare care deși 
cercetează mult, descoperă 
puțin. Dacă această academie 
nu se poate susține singură, 
banii contribuabililor nu trebui 
folosiți pentru a-o sprijini. 
 
Are impact bugetar pozitiv. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât prin 
abrogarea articolului respectiv  
Academia Oamenilor de Știință 
din România rămâne fără 
finanțare .  
Astfel, potrivit art. 20 din Legea 
nr. 31/2007, finanţarea 
cheltuielilor de întreţinere, 
funcţionare şi a indemnizaţiilor 
se asigură din venituri proprii şi 
din subvenţii acordate de la 
bugetul de stat, conform legilor 
bugetare anuale. 
În cazul instituțiilor 
subvenționate, subvenția 
alocată în completarea 
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veniturilor proprii se acordă 
printr-un transfer care este 
cuprins în bugetul instituțiilor 
publice finanțate integral de la 
bugetul de stat. 

59.  Art. 49, alin.(5) nou La art. 49, după alin. (4) se 
introduce un nou alin. (5) cu 
următorul cuprins: 
(5) Se autorizează Ministerul 
Finanţelor Publice, ca, în limita 
plafonului de 114.000 mii lei, să 
aprobe repartizarea, din 
bugetul asigurărilor pentru 
şomaj în vederea implementării 
art. 771 şi 772 din Legea nr. 
76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea forţei de muncă. 
 
Sursa de finanţare: 
Excedentul bugetului de asigurări 
pentru şomaj 
 
Autori:  
Corneliu OLAR - Deputat PNL 
Claudiu RĂCUCI - Deputat PNL 
Florin ROMAN - Deputat PNL 
Sorin BUMB - Deputat PNL 
Alexandru PEREŞ – Senator 
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 

Se propune finanţarea 
prevederilor Legii nr. 76/2002 
în  vederea finanţării 
cheltuielilor cu forţa de muncă 
(5.000 locuri de muncă) 
efectuate în cadrul realizării 
unor programe care au ca 
scop ocuparea temporară a 
forţei de muncă din rândul 
şomerilor, pentru executarea 
de lucrări şi activităţi de interes 
pentru comunităţile locale. 
Efortul bugetar brut se ridică la 
114 milioane lei, însă efectul 
bugetar net este de 66,7 
miloane lei. Efectele de runda 
a două: încasări suplimentare 
din consum, degrevarea 
bugetului de stat cu anumite 
cheltuieli (venitul minim 
garantat), reduc efortul bugetar 
la o valoare nesemnificativă. În 
plus, se adaugă valoarea 
muncii prestate în baza celor 
5.000 de contracte de muncă. 
Baza legală: art. 771 şi 772 din 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Nu face obiectul legii bugetului 
de stat. 
De asemenea, sursa de 
finanțare nu poate fi avută în 
vedere întrucât utilizarea în anul 
2018 de sume din excedentul 
anilor anteriori determină un 
impact direct asupra deficitului 
bugetar pe anul 2018. 
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din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

legea nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea forţei de 
muncă. 
 

60.  Art. 54 Gradul anterior de 
utilizare a fondurilor 
prevăzute în legea 
bugetului de stat pentru 
organizațiile cetățenilor 
aparținând minorităților 
naționale, altele decât 
cele care primesc 
subvenții de la bugetul de 
stat în baza dispozițiilor 
art.18-27 din Legea 
nr.334/2006 privind 
finanțarea activității 
partidelor politice și a 
campaniilor electorale, 
republicată, cu 
modificările și 
completările ulterioare, 
nu va afecta deschiderile 
lunare de fonduri 
bugetare.  

 

Se propune modificarea art.54 
astfel: 
 
„Art. 54. Gradul de folosire a 
fondurilor puse la dispoziție 
anterior organizațiilor cetățenilor 
aparținând minorităților naționale, 
altele decât cele care primesc 
subvenții de la bugetul de stat în 
baza dispozițiilor art.18-27 din 
Legea nr.334/2006 privind 
finanțarea activității partidelor 
politice și a campaniilor electorale, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, nu va 
afecta deschiderile de credite 
bugetare lunare sau trimestriale 
solicitate de acestea. „ 
 
 
 
Autori: 
Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale 

Pentru claritate  Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
deschiderile de credite bugetare 
se fac de către ordonatorii 
principali de credite lunar. 

61.   
Art.541 , articol nou 

După art. 54 se introduce un nou 
articol 541 cu următorul cuprins:  

Conform O.G. 27/1996 privind 
acordarea de facilităţi 

Se propune respingerea întrucât 
sursa de finanțare nu poate fi 
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Art. 541 - În conformitate cu 
prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 27/1996 bugetele 
autorităţilor administraţiei 
publice locale se suplimentează 
cu sumele corespunzătoare 
asigurării diferenţelor de 
impunere, de 50%, privind 
impozitele şi taxelor locale.  
 
Sursa de finanţare: Prin 
diminuarea corespunzătoare a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale/ TITLUL 
III Dobânzi 
 
Autori:  
Corneliu OLAR - Deputat PNL 
Claudiu RĂCUCI - Deputat PNL 
Florin ROMAN - Deputat PNL 
Sorin BUMB - Deputat PNL 
Alexandru PEREŞ – Senator 
PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

persoanelor care domiciliază 
sau lucrează în unele localităţi 
din Munţii Apuseni şi în 
Rezervaţia Biosferei Delta 
Dunării art.7 alin. (1) Persoanele 
fizice care au domiciliul şi care 
locuiesc efectiv în localităţile 
prevăzute în Hotărârea 
Guvernului nr. 323/1996 şi în 
Hotărârea Guvernului nr. 
395/1996 beneficiază de 
reducerea cu 50% a impozitelor 
şi taxelor locale, stabilite potrivit 
Legii nr. 27/1994 privind 
impozitele şi taxele locale. 
Amendamentul vizează 
compensarea pierderilor 
bugetare, ca urmare a aplicării 
acestei facilităţi. Impactul 
bugetar este nesemnificative, 
având în vedere sfera de 
aplicare a O.G. nr. 27/1996 
 
 

avută în vedere, întrucât sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru Ministerul 
Finanțelor Publice-Acțiuni 
generale au  fost  dimensionate 
în  raport  cu sarcinile  ce  îi 
revin  acestei  instituţii pe  anul  
2018.  

62.   
Art.541 , articol nou 

După art. 54 se introduce un nou 
art. 541 cu următorul cuprins: 
Alimentaţia sănătoasă în şcoală 

România este ţara UE cu risc 
crescut de excluziune şi 
abandon şcolar. Progresul 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece, 
potrivit prevederilor art.17 



- 86 - 
 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 
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„Se măreşte cuantumul sumelor 
defalcate din veniturile bugetului 
de stat către bugetele 
locale/judeţene cu 6.000.000 mii lei 
pentru sprijinul programului 
„Alimentaţia sănătoasă în şcoală” 
Autori: 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

şcolar întârzie în ultimele 
decenii, rezultatele la testele 
internaţionale sunt printre cele 
mai slabe iar competenţele 
elevilor din învăţământul 
preuniversitar sunt neadecvate 
şi rupte de cerinţele societăţii şi 
ale pieţei muncii. Conform 
datelor Eurostat, în România, 
unul din cinci copii abandonează 
şcoala. Adică, una din cinci şcoli 
dispare în fiecare an. Iar, cei 
care renunţă la şcoală, de cele 
mai multe ori, sunt tineri care 
provin din zone geografice 
izolate, sărace sau din familii cu 
grave probleme economice şi 
sociale. 
Multe familii din mediile 
defavorizate nu pot susţine 
şcolarizarea copiilor. Pe lângă 
costurile legate de transportul la 
şcoală, îmbrăcămintea şi 
rechizitele şcolare, având în 
vedere distanţa mare de acasă 
până la şcoală şi programul 
prelungit, multe familii trebuie să 
le asigure şi o gustare/masă – 
ceea ce pentru constituie un 
efort enorm din punct de vedere 
financiar. 

alin.(3^1) din legea finanţelor 
publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, modificarea creditelor 
bugetare şi/sau de angajament, 
ca urmare a amendamentelor 
propuse, se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare 
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Prima şi cea mai urgentă 
măsură pe care o poate 
implementa ţara noastră, fără un 
efort financiar semnificativ, este 
să asigure fiecărui şcolar un 
pachet alimentar diversificat – în 
funcţie de decizia şcolii să se 
poată oferi de la o masă caldă, 
gătită în incinta instituţiei de 
învăţământ sau la un agent 
economic local, un pachet cu 
mâncare preparată, fructe, 
gustări reci sau alte alimente 
neperisabile. Impactul bugetar 
estimat este de 4.025.000 mii de 
lei. Banii se pot asigura din 
sumele defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat 
către bugetele locale. 
Programul Cornul şi Laptele 
este un program învechit care 
şi-a arătat limitele şi gradul 
crescut de risipă. Acesta trebuie 
înlocuit de un nou program de 
alimentaţie sănătoasă în şcoală. 
Toţi specialiştii sunt de acord că 
programul Cornul şi Laptele nu-
şi mai poate îndeplini misiunea 
socială pe care a avut-o acum 
mai bine de 15 ani — şi anume 
— diminuarea abandonului 
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amendamentului 

şcolar. Alimentele nu mai sunt 
atractive pentru elevi, iar prin 
preţul scăzut pentru corn şi 
lapte, în şcoli ajung, de cele mai 
multe ori, alimente care nu au 
niciun conţinut caloric. Unicul 
scop al acestui program este 
îmbogăţirea unor firme care 
deţin monopolul în mai multe 
judeţe. 
Având în vedere faptul că 
fiecare autoritate publică locală 
cunoaşte cel mai bine 
necesităţile copiilor şi specificul 
zonei (a pieţei locale) acestea 
vor fi împuternicite să decidă 
meniul acordat copiilor prin 
consultarea Consiliilor de 
Administraţie a Şcolilor. De 
asemenea, li se 
descentralizează resursa 
financiară şi pot utiliza banii 
pentru producători locali, 
stimulând, astfel, micii 
întreprinzători. 
 
Sursa de finanţare: Se 
propune majorarea veniturilor 
bugetare, printr-o mai bună 
colectare a resurselor 
financiare, cu 0,44% din PIB  
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63.   
Art. 56, alin.(11), alineat 
nou 

La articolul 56, după alineatul (1) 
se introduce un nou alineat, alin. 
(11), cu următorul cuprins: 
 
”(11) La calculul plăților restante 
prevăzute la alin (1) lit. a și b) se 
va proceda la ajustarea acestora 
cu valoarea subvențiilor/ 
compensațiilor neîncasate la 
nivelul aprobat și cu valoarea 
creanțelor de la bugetul de stat 
neîncasate la data de 31.12.2017, 
respectiv 31.12.2018.” 
 
 
Autori: 
Tánczos Barna, senator UDMR 
Korodi Attila, Benedek Zacharie 
- deputați UDMR 

Pentru îndeplinirea țintelor de 
plăți restante în anii 2017 și 
2018 având în vedere că CFR 
Călători are de încasat de la 
Ministerul Transporturilor la 
momentul actual suma restantă 
de 113.100 mii lei, reprezentând 
facilități de călătorie prestate 
diferitelor categorii sociale, cât și 
faptul că subvenția aprobată 
pentru anul 2017 a fost 
diminuată cu 10% cu influență 
directă în reducerea plăților 
restante. 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucât: 
Potrivit art.2 din HG nr.258/2017 
privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2017 
al Societăţii Naţionale de 
Transport Feroviar de Călători 
"C.F.R. - Călători" - S.A., aflată 
sub autoritatea Ministerului 
Transporturilor angajarea şi 
utilizarea sumelor alocate de la 
bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Transporturilor, se 
face cu respectarea art. 21 din 
Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 
Potrivit art.3 lit.g) din Ordonanța 
Guvernului nr.26/2013 plăţile  
restante reprezintă sumele 
datorate şi neachitate de 
operatorii economici care au 
depăşit termenul de plată 
prevăzut de actele normative, 
de contract/factură sau în alte 
temeiuri.  
 
In acest sens operatorul, 
respectând prevederile legale 
sus menționate, nu avea cum să 
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Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

înregistreze plăți restante 
reprezentând suma diminutata 
prin rectificarea bugetară din 
subvenția aprobată pentru anul 
2017. 

64.  Art.56. – (1) Pentru anul 
2018, operatorii 
economici cărora li se 
aplică prevederile art.9, 
alin. (1), lit. b) și alin. (3) 
din Ordonanța Guvernului 
nr. 26/2013 privind 
întărirea disciplinei 
financiare la nivelul unor 
operatori economici la 
care statul sau unitățile 
administrativ-teritoriale 
sunt acționari unici ori 
majoritari sau dețin direct 
ori indirect o participație 
majoritară, aprobată cu 
completări prin Legea nr. 
47/2014, cu modificările 
și completările ulterioare, 
pot prevedea, în bugetul 
de venituri și cheltuieli, 
majorarea cheltuielilor de 
natură salarială față de 
nivelul planificat în ultimul 
buget de venituri și 
cheltuieli aprobat conform 

La articolul 56, după alineatul (5) 
se introduce un nou alineat, 
alineatul (6), cu următorul 
cuprins: 
 

 Se propune respingerea acestui 
amendament, intrucat  operatorii 
economici care indeplinesc 
conditiile propuse, se 
incadreaza la  alin.(1) lit b), 
nefiind restrictionati de 
prevederile de la alin (1) lit a, 
alin(2) si alin (3) privind 
cresterea cheltuielilor de natura 
salariala in anul 2018. 
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amendamentului 

prevederilor legale, astfel: 
a) operatorii economici 
care au depășit nivelul 
plăților restante 
programate pentru finele 
anului 2017, pot majora 
cheltuielile de  natură 
salarială în limita creșterii 
câștigului mediu brut 
lunar pe salariat, care nu 
poate depăși 80% din 
indicele de creștere a 
productivității muncii 
calculate în unități 
valorice sau fizice, după 
caz; 
b) operatorii economici 
care nu au depășit nivelul 
plăților restante 
programate pentru finele 
anul 2017, pot majora 
cheltuielile de natură 
salarială cu condiția ca în 
anul 2018 să nu 
programeze plăți 
restante, iar dacă 
programează să prevadă 
reducerea acestora față 
de nivelul planificat al 
anului precedent, într-un 
cuantum stabilit de 
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autoritatea publică 
tutelară conform 
competențelor legale. 
(2) Pentru determinarea 
creșterii câștigului mediu 
brut lunar pe salariat, 
prevăzută la alin. (1) lit. 
a), nu se iau în calcul 
următoarele cheltuieli: 
a) sumele reprezentând 
creșteri ale câștigului 
mediu brut pe salariat 
datorate majorării 
salariului de bază minim 
brut pe țară garantat în 
plată și alte cheltuieli de 
natură salarială, numai 
pentru personalul care 
intră sub incidența 
acestor reglementări; 
 b) sumele reprezentând 
creșteri ale cheltuielilor 
de natură salarială 
aferente reîntregirii 
acestora, pentru întregul 
an 2018, determinate ca 
urmare a acordării unor 
creșteri salariale sau/și a 
creșterii numărului de 
personal în anul 2017; 
c) sumele reprezentând 
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Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

creșterea cheltuielilor de 
natură salarială ca 
urmare a modificărilor 
legislative privind 
contribuțiile sociale 
obligatorii;   
(3) Pentru determinarea 
productivității muncii, 
prevăzută la alin. (1) lit. 
a), în vederea stabilirii 
indicelui de creștere a 
acesteia, veniturile din 
exploatare se ajustează 
după cum urmează: 
a) veniturile totale din 
exploatare se diminuează 
cu sumele primite de la 
buget și, după caz, cu 
veniturile din exploatare 
obținute ca urmare a unor 
situații sau activități 
conjuncturale și care nu 
se mai regăsesc, fie în 
anul precedent fie în anul 
curent; 
b) veniturile din 
exploatare ale anului 
precedent, determinate 
pe baza prețurilor/tarifelor 
stabilite prin acte 
normative/administrative, 
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pentru comparabilitatea 
productivității muncii, vor 
fi recalculate folosind 
preturile utilizate pentru 
determinarea veniturilor 
din exploatare ale anului 
curent, în cazul în care 
are loc o scădere a 
prețurilor/tarifelor. 
(4) Operatorii economici 
care se încadrează în 
prevederile alin. (1) vor 
evidenția distinct, sumele 
prevăzute la alin. (2) și 
(3), precum și  indicatorii 
recalculați conform 
acestor sume, în anexele 
de fundamentare ale 
bugetului de venituri și 
cheltuieli. 
(5) La determinarea 
cheltuielilor de natură 
salarială se va ține 
seama și de necesitatea 
respectării nivelului 
indicatorilor de 
performanță rezultați din 
planurile de administrare 
elaborate conform 
prevederilor legale. 

  (6) Prevederile alin. (1)-(5) nu se În vederea încurajării activităţii  
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amendamentului 

aplică operatorilor economici 
care îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiţii: 
 
a) nu au înregistrat în ultimii doi 
ani consecutivi pierderi brute; 
b) s-au încadrat în nivelul 
plăţilor restante aprobate prin 
bugetul de venituri şi cheltuieli 
al anului 2016; 
c) nu planifică pentru anul 2018 
pierderi brute. 
 
Autor: domnul deputat PSD 
Vasile Cocoş 

unor operatori economici, care 
îndeplinesc cumulativ condiţiile 
prevăzute în amendament. 

65.  Art.56. – (1), lit.a) 
operatorii economici care 
au depășit nivelul plăților 
restante programate 
pentru finele anului 2017, 
pot majora cheltuielile de  
natură salarială în limita 
creșterii câștigului mediu 
brut lunar pe salariat, 
care nu poate depăși 
80% din indicele de 
creștere a productivității 
muncii calculate în unități 
valorice sau fizice, după 
caz; 
 

Art.56. – (1), lit.a) operatorii 
economici care au depășit nivelul 
plăților restante programate pentru 
finele anului 2017, NU pot majora 
cheltuielile de  natură salarială în 
limita creșterii câștigului mediu brut 
lunar pe salariat, care nu poate 
depăși 80% din indicele de 
creștere a productivității muncii 
calculate în unități valorice sau 
fizice, după caz; 
 
Autor: senator Florin Cîțu 
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66.   
Art.601 ,  articol nou 

După articolul 60 se introduce un 
nou articol, art. 601, cu următorul 
cuprins: 
 
‚Art. 601 . - (1) Prin derogare de la 
prevederile articolului 20 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 103/2013 privind 
salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2014, 
precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice, aprobată cu 
completări prin Legea nr. 28/2014, 
cu modificările şi completările 
ulterioare  
- finanţarea sistemului de protecţie 
a copilului şi a centrelor de 
asistenţă socială a persoanelor cu 
handicap, precum și  
- plata drepturilor asistenţilor 
personali ai persoanelor cu 
handicap grav sau a 
indemnizaţiilor lunare ale 
persoanelor cu handicap grav, 
acordate în baza prevederilor art. 
42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

Motivația este similară cu cea 
de la pct. 1, finanțarea unui nivel 
minim al serviciilor sociale este 
atribuția Executivului. 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
determină majorarea nivelului 
deficitului bugetar prin 
majhorarea sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
autorităților locale și în mod 
corespunzător diminuarea 
veniturilor bugetului de stat, în 
contradicție cu prevederile art.17 
alin.(3) din Legea finanțelor 
publice, nr.500/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare.  
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amendamentului 

se asigură de la bugetul de stat 
din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată în proporţie de 
cel puțin 90% din necesarul 
stabilit anual de Ministerul Muncii 
și Justiției Sociale, la elaborarea 
bugetului de stat, în baza 
standardelor de cost calculate 
pentru beneficiari/tipuri de servicii 
sociale, aprobate potrivit legii, sau 
în baza numărului de beneficiari 
comunicat de unităţile 
administrativ-teritoriale, după caz. 
 (2) Prin derogare de la 
prevederile art.18, alin.(5), lit. c) 
din Legea nr.17/2000 privind 
asistența socială a persoanelor 
vârstnice, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare, sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
destinațiile prevăzute la art. 5 alin 
(1) lit. h) și alin. (3) lit. i) asigură 
integral standardul minim de 
cost/an pentru serviciile sociale 
rezidențiale destinate persoanelor 
vârstnice, prevăzute la anexa nr. 3 
din Hotărârea Guvernului nr. 
978/2015 privind aprobarea 
standardelor minime de cost 
pentru serviciile sociale și a 
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nivelului venitului lunar pe membru 
de familie în baza căruia se 
stabilește contribuția lunară de 
întreținere datorată de către 
susținătorii legali ai persoanelor 
vârstnice din centrele rezidențiale. 
(3) Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată care depăşesc 
procentul de 100% din totalul 
plăţilor efectuate până la 
31.12.2018 pentru destinațiile 
prevăzute la alin. (1) și (2), se 
restituie la bugetul de stat.” 
 
 
Autori: 
Erdei D. István, Korodi Attila, 
Kelemen Hunor, Szabó Ödön - 
deputaţi UDMR  
Cseke Attila, Tánczos Barna - 
senatori UDMR  
 
 
 

67.  Art.63. - (1) Ordonatorii 
principali de credite 
finanțați integral de la 
bugetul de stat, furnizori 
de ajutor de stat, pot 
demara proceduri de 
pregătire a schemelor de 

Se propune eliminarea art 63. 
 
 
 
 
Autor: Grupul Parlamentar USR 

4,5 miliarde de lei în credite de 
angajament ar ajuta mai mult 
economia dacă ar fi folosiți 
pentru o reducere de taxe decât 
dacă sunt direcționați către 
câteva companii alese de către 
o birocrație de stat pe care nu 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Creditele de angajament sunt 
necesare pentru demararea de 
către ordonatorii principali de 
credite pe parcursul anului a 
procedurilor de pregătire a 
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ajutor de stat în limita 
sumei totale de 
4.500.000 mii lei 
reprezentând credite de 
angajament. 
(2) Demararea 
procedurilor prevăzute la 
alin.(1) se realizează pe 
bază de memorandumuri 
aprobate în Guvern, 
inițiate de ordonatorii 
principali de credite 
furnizori de ajutor de stat, 
cu avizul Ministerului 
Finanțelor Publice, care 
verifică încadrarea în 
limita sumei prevăzute la 
alin.(1).  
(3) Implementarea 
efectivă a schemelor de 
ajutor de stat și 
semnarea contractelor cu 
beneficiarii se va face în 
limita creditelor de 
angajament și bugetare 
aprobate cu această 
destinație pentru fiecare 
ordonator principal de 
credite pentru anul 2018 
și estimările pentru 
următorii trei ani. 

știu să o navigheze decât o 
minoritate de consultanți 
conectați. 
 
Are impact bugetar pozitiv: 4,5 
miliarde de lei credite de 
angajament. 

schemelor de ajutor de stat.  
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(4) În vederea pregătirii 
schemelor prevăzute la 
alin.(1), ordonatorii 
principali de credite pot 
iniția acte normative 
pentru aprobarea 
schemelor de ajutor de 
stat cu condiția aprobării 
memorandumurilor 
prevăzute la alin.(2) și 
respectarea prevederilor 
de la alin.(3). 
 

68.   
Art. 651  , articol nou. 

Se propune introducerea după 
articolul 65 a unui nou articol, art. 
651 cu următorul cuprins: 
 
„Art. 651 . - Ministerul Finanțelor 
Publice are obligația de a transmite 
comisiilor pentru buget, finanțe și 
bănci ale Parlamentului, precum și 
de a publica pe site-ul propriu, 
toate comunicările din partea 
ordonatorilor principali de credite, 
precum virările, redistribuirile și 
modificările de credite, prevăzute 
de prezenta lege.” 
 
Autor: Grupul Parlamentar USR 

Prezenta lege prevede 
posibilitatea ordonatorilor 
principali de credite de a face pe 
parcursul întregului an, 
modificări, virări și redistribuiri 
de credite de angajament și 
credite bugetare, de a aproba și 
modifica anexele la bugetele 
proprii și de a introduce proiecte 
noi. 
În conformitate cu principiul 
publicității statuat în art. 9 al legii 
500/2002 privind finanțele 
publice, este esențială 
informarea publicului asupra 
modificărilor survenite în 
structura bugetului ulterior 
aprobării acestuia de către 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
prevederea din textul articolului 
nou introdus nu face obiectul 
legii bugetare anuale. 
Potrivit art. 4 alin. (1) din Legea 
nr. 500/2002, ”Legea bugetară 
anuală prevede şi autorizează, 
pentru anul bugetar, veniturile şi 
cheltuielile bugetare, precum şi 
reglementări specifice 
exerciţiului bugetar.” 
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Parlament. 
 
Nu are impact bugetar. 

69.  Legea Bugetului de Stat 
pe anul 2018 – Anexa nr. 
3, Capitolul 5001 - 
”Cheltuieli - buget de 
stat”, Paragraf 51, Titlul 
VI ”Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, 
Alineat 11 ”Transferuri 
pentru reparatii capitale 
la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 
23.500 mii lei pentru realizarea 
obiectivului „Relocarea şi 
Modernizarea  Secţiei Clinice de 
Oncologie din cadrul Spitalului 
Judeţean Arad" 
 

Sursa de finanţare: Se 
diminuează capitolul 5001 
”Cheltuieli - buget de stat”, 
paragraful 51, Titlul VI ”Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”, articolul 02 ”Transferuri 
de capital”, alineatul 38, 
”Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 23.500 mii lei. 

Autori: Comisia pentru sănătate 
publica din Senat, Comisia pentru 
sănătate si familie din Camera 
Deputaților si Grup USR, senator 
Adrian Wiener 
 
 

Efectuarea  acestei investiţii 
este necesara pentru tratarea 
eficientă a bolnavilor de cancer 
din judeţul Arad. 

 

sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru Ministerul 
dezvoltării regionale, 
administrației publice și 
fondurilor europene, prin care se 
finanțează PNDL, au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii pe  anul  2018. 
Totodată, de la alineatul 11 
˝Transferuri pentru reparații 
capitale la spitale˝ se finanțează 
investiții la spitale din rețeaua 
Ministerului Sănătății și ale 
ministerelor și instituțiilor publice 
cu rețea sanitară proprie, altele 
decât autoritățile administrației 
publice locale, ori Spitalul 
Județean Arad funcționează în 
subordinea Consiliului Județean 
Arad 
În plus nu este indicat bugetul 
cărui ordonator princial de 
credite se propune a se 
suplimenta. 

70.  Legea Bugetului de Stat Se propune alocarea sumei de Efectuarea  acestei investiţii sursa de finanţare nu poate fi 
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pe anul 2018 – Anexa nr. 
3, Capitolul 5001 - 
”Cheltuieli - buget de 
stat”, Paragraf 51, Titlul 
VI ”Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, 
Alineat 11 ”Transferuri 
pentru reparatii capitale 
la spitale” 

15.000 mii lei pentru realizarea 
obiectivului „ Modernizarea şi 
extinderea Spitalului Judeţean 
Arad, jud. Arad " 
 
Sursa de finanţare: Se 
diminuează capitolul 5001 
”Cheltuieli - buget de stat”, 
paragraful 51, Titlul VI ”Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”, articolul 02 ”Transferuri 
de capital”, alineatul 38, 
”Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 15.000 mii lei. 

Autori: Comisia pentru sănătate 
publica din Senat, Comisia pentru 
sănătate si familie din Camera 
Deputaților si Grup USR, senator 
Adrian Wiener 

este necesara pentru tratarea 
eficientă a bolnavilor din judeţul 
Arad. 

 

avută în vedere întrucât sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru Ministerul 
dezvoltării regionale, 
administrației publice și 
fondurilor europene, prin care se 
finanțează PNDL, au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii pe  anul  2018. 
Totodată, de la alineatul 11 
˝Transferuri pentru reparații 
capitale la spitale˝ se finanțează 
investiții la spitale din rețeaua 
Ministerului Sănătății și ale 
ministerelor și instituțiilor publice 
cu rețea sanitară proprie, altele 
decât autoritățile administrației 
publice locale, ori Spitalul 
Județean Arad funcționează în 
subordinea Consiliului Județean 
Arad 
În plus nu este indicat bugetul 
cărui ordonator princial de 
credite se propune a se 
suplimenta 

71.  Legea Bugetului de Stat 
pe anul 2018 – Anexa nr. 
3, Capitolul 5001 - 
”Cheltuieli - buget de 
stat”, Paragraf 51, Titlul 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 mii lei pentru realizarea 
obiectivului „Relocarea într-un 
spatiu nou a Maternităţii din 
Municipiul Arad, jud. Arad" 

Efectuarea  acestei investiţii 
este necesara pentru îngrijirea 
în condiţii optime a femeilor 
însărcinate şi a nou născuţilor 
din judeţul Arad. Actualmente 

Se propune respingerea întrucât 
presupune diminuarea bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administației Publice 
si Fondurilor Europene care a 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

VI ”Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, 
Alineat 12 ”Transferuri 
pentru finantarea 
investitiilor la spitale” 

 
Sursa de finanţare: Se 
diminuează capitolul 5001 
”Cheltuieli - buget de stat”, 
paragraful 51, Titlul VI ”Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”, articolul 02 ”Transferuri 
de capital”, alineatul 38, 
”Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 100.000 mii 
lei. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publica din Senat, Comisia pentru 
sănătate si familie din Camera 
Deputaților si Grup USR, senator 
Adrian Wiener 
 

Maternitatea funcţionează în 
condiţii total improprii, cu bloc 
operator neacreditabil. 

 

fost dimensionat astfel încât să 
asigure finanţarea în condiţii 
normale a activităţii acestuia. 
Totodată, de la alineatul 11 
˝Transferuri pentru reparații 
capitale la spitale˝ se finanțează 
investiții la spitale din rețeaua 
Ministerului Sănătății și ale 
ministerelor și instituțiilor publice 
cu rețea sanitară proprie, altele 
decât autoritățile administrației 
publice locale, ori Spitalul 
Județean Arad funcționează în 
subordinea Consiliului Județean 
Arad 
În plus nu este indicat bugetul 
cărui ordonator princial de 
credite se propune a se 
suplimenta. 

72.  Legea Bugetului de Stat 
pe anul 2018 – Anexa nr. 
3, Capitolul 5001 - 
”Cheltuieli - buget de 
stat”, Paragraf 51, Titlul 
VI ”Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, 
Alineat 12 ”Transferuri 
pentru finantarea 
investitiilor la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 940 
mii lei pentru realizarea obiectivului 
“Linie de prelucrare automată 
pentru Histopatologie şi 
Citopatologie, Serviciul Clinic de 
Anatomie Patologică, Spitalul 
Judeţean Arad 
” 
Sursa de finanţare: Se 
diminuează capitolul 5001 
”Cheltuieli - buget de stat”, 
paragraful 51, Titlul VI ”Transferuri 

Efectuarea  acestei investiţii 
este necesară pentru creşterea 
calităţii diagnosticului anatomo-
patologic al patologiei 
oncologice din judeţul Arad 

 

Se propune respingerea întrucât 
presupune diminuarea bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administației Publice 
si Fondurilor Europene care a 
fost dimensionat astfel încât să 
asigure finanţarea în condiţii 
normale a activităţii acestuia. 
Totodată, de la alineatul 11 
˝Transferuri pentru reparații 
capitale la spitale˝ se finanțează 
investiții la spitale din rețeaua 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

între unităţi ale administraţiei 
publice”, articolul 02 ”Transferuri 
de capital”, alineatul 38, 
”Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 940 mii lei. 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publica din Senat, Comisia pentru 
sănătate si familie din Camera 
Deputaților si Grup USR, senator 
Adrian Wiener 

Ministerului Sănătății și ale 
ministerelor și instituțiilor publice 
cu rețea sanitară proprie, altele 
decât autoritățile administrației 
publice locale, ori Spitalul 
Județean Arad funcționează în 
subordinea Consiliului Județean 
Arad 
În plus nu este indicat bugetul 
cărui ordonator princial de 
credite se propune a se 
suplimenta. 

73.  Legea Bugetului de Stat 
pe anul 2018 – Anexa nr. 
3, Capitolul 5001 - 
”Cheltuieli - buget de 
stat”, Paragraf 51, Titlul 
VI ”Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, 
Alineat 11 ”Transferuri 
pentru reparatii capitale 
la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 
24.150 mii lei pentru Consolidare şi 
reabilitare Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă Braşov. 
 
Sursa de finanţare: se 
diminuează capitolul 5001 
”Cheltuieli - buget de stat”, 
paragraful 51, Titlul VI ”Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”, articolul 02 ”Transferuri 
de capital”, alineatul 38, 
”Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 24.150 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publica din Senat, Comisia pentru 
sănătate si familie din Camera 
Deputaților si Grup USR, senator 

În prezent se derulează 
acest contract de execuţie cu 
termen de finalizare iunie 2019. 
Conform contractului de 
execuţie, Consiliul Judeţean 
Braşov trebuie să aloce, de la 
data prezentei până la finalizare, 
suma de 24.150 mii lei. 
 
 

sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru Ministerul 
dezvoltării regionale, 
administrației publice și 
fondurilor europene, prin care se 
finanțează PNDL, au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii pe  anul  2018. 
Totodată, de la alineatul 11 
˝Transferuri pentru reparații 
capitale la spitale˝ se finanțează 
investiții la spitale din rețeaua 
Ministerului Sănătății și ale 
ministerelor și instituțiilor publice 
cu rețea sanitară proprie, altele 
decât autoritățile administrației 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

Allen Coliban publice locale, ori Spitalul 
ClinicJudețean de Urgență 
brașov funcționează în 
subordinea Consiliului Județean 
Brașov 
În plus nu este indicat bugetul 
cărui ordonator princial de 
credite se propune a se 
suplimenta. 

74.  Legea Bugetului de Stat 
pe anul 2018 – Anexa nr. 
3, Capitolul 5001 - 
”Cheltuieli - buget de 
stat”, Paragraf 51, Titlul 
VI ”Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, 
Alineat 12 ”Transferuri 
pentru finantarea 
investitiilor la spitale” 
 

Se propune alocarea sumei de 
10.120 mii lei pentru acceleratorul 
de particule necesar pentru 
tratamentele oncologice. 
 
 
Sursa de finanţare: se 
diminuează capitolul 5001 - 
”Cheltuieli - buget de stat”, 
Paragraf 51, Titlul VI ”Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”, articolul 02 ”Transferuri 
de capital”, Alineat 12 ”Transferuri 
pentru finantarea investitiilor la 
spitale” cu suma de 10.120 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publica din Senat, Comisia pentru 
sănătate si familie din Camera 
Deputaților si Grup USR, senator 
Allen Coliban 
 

Ministerul Sănătăţii urmează a 
repartiza Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Braşov un 
acceterator 
de particule pentru a asigura 
infrastructura necesară 
tratamentelor oncologice, 
domeniu 
deficitar în sănătatea publică 
braşoveană. Pentru a pregătirea 
şi punerea în funcţiune a acestui 
aparat este necesară o sumă 
aproximativă de 10.120 mii lei 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului având în 
vedere că sursa de finanțare 
propusă este neclară. 
Nu se precizează bugetul 
ordonatorilor principali de 
credite care se 
diminuează/suplimentează, 
capitolul, subcapitolul și anexele 
care se modifică, ceea ce 
contravine art. 17 alin.(2^1) din 
Legea nr. 500/2002. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

75.  Legea Bugetului de Stat 
pe anul 2018 – Anexa nr. 
3, Capitolul 5001 - 
”Cheltuieli - buget de 
stat”, Paragraf 51, Titlul 
VI ”Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, 
Alineat 11 ”Transferuri 
pentru reparatii capitale 
la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 
7.417 mii lei pentru Modernizare, 
dotare şi eficientizare energetică 
Spitalul Clinic de Obstetrică – 
Ginecologie Braşov. 
 
Sursa de finanţare: se 
diminuează capitolul 5001 
”Cheltuieli - buget de stat”, 
paragraful 51, Titlul VI ”Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”, articolul 02 ”Transferuri 
de capital”, alineatul 38, 
”Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 7.417 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publica din Senat, Comisia pentru 
sănătate si familie din Camera 
Deputaților si Grup USR, senator 
Allen Coliban 

Acest obiectiv se află în faza de 
contractare prin Programul 
Operaţional Regional 2014-
2020. Proiectul a trecut de faza 
de verificare a conformităţii 
administrative şi eligibilitate, cât 
şi 
de verificarea tehnică şi 
financiară, fiind acceptat pentru 
finanţare. Conform hotărârii de 
aprobare a proiectului, este 
necesară suma de 7.417 mii lei, 
pentru co-finanţare şi pentru 
cheltuielile neeligibile. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru Ministerul 
dezvoltării regionale, 
administrației publice și 
fondurilor europene, prin care se 
finanțează PNDL, au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii pe  anul  2018. 
Totodată, de la alineatul 11 
˝Transferuri pentru reparații 
capitale la spitale˝ se finanțează 
investiții la spitale din rețeaua 
Ministerului Sănătății și ale 
ministerelor și instituțiilor publice 
cu rețea sanitară proprie, altele 
decât autoritățile administrației 
publice locale,, ori Spitalul Clinic 
de Obstetrică -Ginecologie 
Brașov funcționează în 
subordinea Consiliului Județean 
Brașov 
În plus nu este indicat bugetul 
cărui ordonator princial de 
credite se propune a se 
suplimenta 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

 
76.  Legea Bugetului de Stat 

pe anul 2018 – Anexa nr. 
3, Capitolul 5001 - 
”Cheltuieli - buget de 
stat”, Paragraf 51, Titlul 
VI ”Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, 
Alineat 11 ”Transferuri 
pentru reparatii capitale 
la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 
2.365 mii lei pentru ,,Reparaţii 
capitale, modernizare şi 
eficientizare energetici a Unităţii de 
Asitenţă Medico-Socială de 
Pneumoftiziologie Sânpetru". 
 
Sursa de finanţare: se 
diminuează capitolul 5001 
”Cheltuieli - buget de stat”, 
paragraful 51, Titlul VI ”Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”, articolul 02 ”Transferuri 
de capital”, alineatul 38, 
”Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 2.365 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publica din Senat, Comisia pentru 
sănătate si familie din Camera 
Deputaților si Grup USR, senator 
Allen Coliban 

Acest obiectiv a fost contractat 
spre finanţare prin Programul 
Operaţional Regional 2014-
2020, proiect care a trecut de 
faza de verificare a conformităţii 
administrative şi eligibilitate, cât 
şi de verificarea tehnică şi 
financiară, fiind acceptat pentru 
finanţare. Conform hotărârii de 
aprobare a proiectului, este 
necesară acoperirea cheltuielilor 
cu contribulia proprie şi 
cheltuielile neeligibile în sumă 
totală de 2.365 mii lei. 
 
 

Se propune respingerea întrucât 
presupune diminuarea bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administației Publice 
si Fondurilor Europene care a 
fost dimensionat astfel încât să 
asigure finanţarea în condiţii 
normale a activităţii acestuia. 
În plus nu este indicat bugetul 
cărui ordonator princial de 
credite se propune a se 
suplimenta. 
Totodată, de la alineatul 11 
˝Transferuri pentru reparații 
capitale la spitale˝ se finanțează 
investiții la spitale din rețeaua 
Ministerului Sănătății și ale 
ministerelor și instituțiilor publice 
cu rețea sanitară proprie, altele 
decât autoritățile administrației 
publice locale, ori Unitatea de 
Asistență Medico-Socială în 
cauză se organizează ca 
instituţie publică cu personalitate 
juridică finanţată din venituri 
proprii şi subvenţii acordate de 
la bugetul local.  

77.  Legea Bugetului de Stat 
pe anul 2018 – Anexa nr. 
3, Capitolul 5001 - 

Se propune alocarea sumei de 
1.446 mii lei pentru ,,Consolidarea, 
modernizarea şi creşterea 

Acest obiectiv se află în faza de 
evaluare prin Programul de 
finanţare POR 

Se propune respingerea întrucât  
sursa de finanțare este 
prezentată vag nefiind indicate 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

”Cheltuieli - buget de 
stat”, Paragraf 51, Titlul 
VI ”Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, 
Alineat 11 ”Transferuri 
pentru reparatii capitale 
la spitale” 

eficienţei energetice a Spitalului 
Clinic de Psihiatrie şi Neurologie 
Braşov". 
 
Sursa de finanţare: se 
diminuează Capitolul 5001 - 
”Cheltuieli - buget de stat”, 
Paragraf 51, Titlul VI ”Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”, articolul 02 ”Transferuri 
de capital”, Alineat 11 ”Transferuri 
pentru reparatii capitale la spitale 
cu suma de  1.446 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publica din Senat, Comisia pentru 
sănătate si familie din Camera 
Deputaților si Grup USR, senator 
Allen Coliban 

2014-2020. Conform hotărârii de 
aprobare a proiectului, trebuie 
să 
se asigure contribuţia proprie şi 
cheltuielile neeligibile în sumă 
totală de 1.446 mii lei. 
 
 

bugetele căror ordonatori 
principali de credite urmează a 
se suplimenta/diminua.                
Totodată, de la alineatul 11 
˝Transferuri pentru reparații 
capitale la spitale˝ se finanțează 
investiții la spitale din rețeaua 
Ministerului Sănătății și ale 
ministerelor și instituțiilor publice 
cu rețea sanitară proprie, altele 
decât autoritățile administrației 
publice locale, ori Spitalul Clinic 
de Psihiatrie și Neurologie 
Brașov  funcționează în 
subordinea Consiliului Județean 
Brașov. 
 

78.  Legea Bugetului de Stat 
pe anul 2018 – Anexa nr. 
3, Capitolul 5001 - 
”Cheltuieli - buget de 
stat”, Paragraf 51, Titlul 
VI ”Transferuri între 
unități ale administrației 
publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, 
Alineat 13 ” Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere” 

Se propune alocarea sumei de 
94.000 mii lei pentru realizarea 
obiectivului:  
„Finalizarea inelului de centură a 
municipiului Arad și a unui pod nou 
peste Mureș" 
 
 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget 
de stat”, paragraful 51, Titlul VI 
”Transferuri între unități ale 

Motivația:Efectuarea  acestei 
investiţii este necesara pentru 
fluidizarea traficului de tranzit 
din municipiul Arad. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru Ministerul 
dezvoltării regionale, 
administrației publice și 
fondurilor europene, prin care se 
finanțează PNDL, au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

administrației publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, alineatul 
38, ”Programul Național de 
Dezvoltare Locală” cu suma de 
94.000 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru transporturi 
si energie din Senat, Comisia 
pentru transporturi si infrastructurra 
din Camera Deputatilor si  
Dep.Sergiu Cosmin Vlad-USR 
Grupurile parlamentare ale USR 
din Camera Deputaților și Senat 
 

instituţii pe  anul  2018. 
 

79.  Legea Bugetului de Stat 
pe anul 2018 – Anexa nr. 
3, Capitolul 5001 - 
”Cheltuieli - buget de 
stat”, Paragraf 51, Titlul 
VI ”Transferuri între 
unități ale administrației 
publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, 
Alineat 13 ” Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere” 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 mii  lei pentru realizarea 
obiectivului:  
„Reparea și modernizarea unor 
drumuri județene din județul Arad" 
 
Sursa de finanțare:Se diminuează 
capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget 
de stat”, paragraful 51, Titlul VI 
”Transferuri între unități ale 
administrației publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, alineatul 
38, ”Programul Național de 
Dezvoltare Locală” cu suma de 
100.000 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru transporturi 

Motivația:Efectuarea  acestei 
investiţii este necesara pentru 
asigurarea condițiilor necesare 
unui transport rutier sigur și 
eficient în județul Arad. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare nu poate fi avută în 
vedere întrucât sumele propuse  
prin  proiectul  de  buget pentru 
Ministerul dezvoltării regionale, 
administrației publice și 
fondurilor europene, prin care se 
finanțează PNDL, au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii pe  anul  2018. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

si energie din Senat, Comisia 
pentru transporturi si infrastructurra 
din Camera Deputatilor si  
Dep.Sergiu Cosmin Vlad-USR 
Grupurile parlamentare ale USR 
din Camera Deputaților și Senat 
 

80.  Legea Bugetului de Stat 
pe anul 2018 – Anexa nr. 
3, Capitolul 5001 - 
”Cheltuieli - buget de 
stat”, Paragraf 51, Titlul 
VI ”Transferuri între 
unități ale administrației 
publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, 
Alineat 13 ” Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere” 

Alocarea sumei de 17.000 mii lei 
pentru realizarea obiectivului:  
„Realizarea  centurii ocolitoare  a 
orașului Chișineu-Criș din județul  
Arad " 
 
 
Sursa de finanțare:Se diminuează 
capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget 
de stat”, paragraful 51, Titlul VI 
”Transferuri între unități ale 
administrației publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, alineatul 
38, ”Programul Național de 
Dezvoltare Locală” cu suma de 
17.000 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru transporturi 
si energie din Senat, Comisia 
pentru transporturi si infrastructurra 
din Camera Deputatilor si 
Dep.Sergiu Cosmin Vlad-USR 
Grupurile parlamentare ale USR 
din Camera Deputaților și Senat 

Motivația:Efectuarea  acestei 
investiţii este necesara pentru 
fluidizarea traficului de tranzit 
din orașul Chișineu-Criș, județul 
Arad. 
 

Se propune respingerea 
deoarece sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere întrucât 
sumele propuse  prin  proiectul  
de  buget pentru Ministerul 
dezvoltării regionale, 
administrației publice și 
fondurilor europene, prin care se 
finanțează PNDL, au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii pe  anul  2018. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

 
81.  Legea Bugetului de Stat 

pe anul 2018 – Anexa nr. 
3, Capitolul 5001 - 
”Cheltuieli - buget de 
stat”, Paragraf 51, Titlul 
VI ”Transferuri între 
unități ale administrației 
publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, 
Alineat 29 ”Alte 
transferuri de capital 
către instituții publice” 
 

Alocarea sumei de 33.000 mii lei 
pentru realizarea obiectivului:  
„Modernizarea și extinderea 
Aeroportului Arad” 
 
Sursa de finanțare:Se diminuează 
capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget 
de stat”, paragraful 51, Titlul VI 
”Transferuri între unități ale 
administrației publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, alineatul 
38, ”Programul Național de 
Dezvoltare Locală” cu suma de 
33.000 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru transporturi 
si energie din Senat, Comisia 
pentru transporturi si infrastructurra 
din Camera Deputatilor si 
Dep.Sergiu Cosmin Vlad-USR 
Grupurile parlamentare ale USR 
din Camera Deputaților și Senat 
 

Motivația:Efectuarea  acestei 
investiţii este necesara pentru 
modernizarea și extinderea 
aeroportului din municipiul Arad. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru Ministerul 
dezvoltării regionale, 
administrației publice și 
fondurilor europene, prin care se 
finanțează PNDL, au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii pe  anul  2018. 

82.  Legea Bugetului de Stat 
pe anul 2018 – Anexa nr. 
3, Capitolul 5001 - 
”Cheltuieli - buget de 
stat”, Paragraf 51, Titlul 
VI ”Transferuri între 
unități ale administrației 

Se propune alocarea sumei de 
47.000 mii lei pentru realizarea 
obiectivului:  
„Dezvoltarea zonei turistice 
Moneasa, jud. Arad".  
 
Sursa de finanţare: Se diminuează 

Efectuarea  acestei investiţii 
este necesara pentru 
dezvoltarea economică a zonei 
Moneasa din județul Arad. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se precizează ordonatorul 
principal de credite la care se 
diminuează/se majorează 
prevederea bugetară. 
Nu se precizează 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, 
Alineat 21 ”Transferuri de 
la bugetul de stat către 
bugetele locale  pentru 
realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism” 

capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget 
de stat”, paragraful 51, Titlul VI 
”Transferuri între unități ale 
administrației publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, alineatul 
38, ”Programul Național de 
Dezvoltare Locală” cu suma de 
47.000 mii lei. 
Autori: Comisia economică, 
industrii şi servicii din Senat, 
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea activelor 
statului și privatizare din Senat, 
Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare din Camera 
Deputaților, Comisia pentru 
industrii şi servicii din Camera 
Deputatilor si senator Adrian 
Wiener, USR 

capitolul/titlul/articolul/alineatul 
care se majorează/diminuează 

83.  Legea Bugetului de Stat 
pe anul 2018 – Anexa nr. 
3, Capitolul 5001 - 
”Cheltuieli - buget de 
stat”, Paragraf 51, Titlul 
VI ”Transferuri între 
unități ale administrației 
publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, 
Alineat 29 ”Alte 
transferuri de capital 
către instituții publice” 

Se propune alocarea sumei de 100 
mii  lei pentru demararea elaborării 
unei documentaţii tehnico-
economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice cf. 
Hotărârea Guvernului nr. 
907/2016,  in vederea construirii și 
amenajării unui bazin de înot 
didactic  pentru școlile din 
Municipiul Bistrița in vederea  
desfășurării cursurilor de înot 

Motivare: În contextul ratei 
crescute a obezității în rândul 
copiilor și pentru promovarea 
unui stil de viață sănătos, a 
educației pentru sănătate în 
școli, respectând obiectivele 
asumate de MEN  în Planul 
multianual integrat pentru 
promovarea sănătății și a 
educației pentru sănătate, 
precum si cele din Strategia 
Națională de Sănătate 2014-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se precizează ordonatorul 
principal de credite la care se 
diminuează/se majorează 
prevederea bugetară. 
Nu se precizează 
capitolul/titlul/articolul/alineatul 
care se majorează/diminuează 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

 pentru ciclul primar și gimnazial.  
 
 
Sursa de finanţare: Se 
diminuează capitolul 5001 
”Cheltuieli - buget de stat”, 
paragraful 51, Titlul VI ”Transferuri 
între unități ale administrației 
publice”, articolul 02 ”Transferuri 
de capital”, alineatul 38, 
”Programul Național de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 100 mii lei. 
 
Autor: Comisia pentru invatamant, 
stiinta, tineret si sport din Senat,  
Comisia pentru invatamant, stiinta, 
tineret si sport din Camera 
Deputatilor si Deputat USR 
Cristina-Ionela Iurișniți,  Grupurile 
Parlamentare USR 
 
 

2020, se impune necesitatea  
suplimentarii fondurilor alocate 
pentru construirea unui bazin de 
înot didactic în municipiul 
Bistrița  pentru promovarea 
sporturilor acvatice ca mijloc de 
dezvoltare fizică și psihică 
pentru tineri.  
 

84.  Legea Bugetului de Stat 
pe anul 2018 – Anexa nr. 
3, Capitolul 5001 - 
”Cheltuieli - buget de 
stat”, Paragraf 51, Titlul 
VI ”Transferuri între 
unități ale administrației 
publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, 

Se propune alocarea sumei de 
24.000 mii lei pentru realizarea 
obiectivului: „Reabilitarea termică a 
grădinițelor și școlilor din județul 
Arad” 
 
Sursa de finanţare: Se 
diminuează capitolul 5001 
”Cheltuieli - buget de stat”, 

Motivare: Efectuarea  acestei 
investiţii este necesara pentru 
reabilitarea termică a 
grădinițelor și școlilor din județul 
Arad. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se precizează ordonatorul 
principal de credite la care se 
diminuează/se majorează 
prevederea bugetară. 
Nu se precizează 
capitolul/titlul/articolul/alineatul 
care se majorează/diminuează 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

Alineat 29 ”Alte 
transferuri de capital 
către instituții publice” 
 

paragraful 51, Titlul VI ”Transferuri 
între unități ale administrației 
publice”, articolul 02 ”Transferuri 
de capital”, alineatul 38, 
”Programul Național de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 24.000 mii lei. 
 
 
Autor: Comisia pentru invatamant, 
stiinta, tineret si sport din Senat,  
Comisia pentru invatamant, stiinta, 
tineret si sport din Camera 
Deputatilor Deputat USR Sergiu 
Cosmin Vlad, Grupurile 
Parlamentare USR 
 

85.  Legea Bugetului de Stat 
pe anul 2018 – Anexa nr. 
3, Capitolul 5001 - 
”Cheltuieli - buget de 
stat”, Paragraf 51, Titlul 
VI ”Transferuri între 
unități ale administrației 
publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, 
Alineat 29 ”Alte 
transferuri de capital 
către instituții publice” 

Se alocă suma de 950.000 Lei 
pentru reabilitarea Colegiului 
Tehnic „Aurel Vlaicu” din municipiul 
Baia Mare. 
 
 
Sursa de finanţare: Se 
diminuează capitolul 5001 
„Cheltuieli - buget de stat”, 
paragraful 51, Titlul VI „Transferuri 
între unități ale administrației 
publice”, articolul 02 „Transferuri 
de capital”, alineatul 38, 
„Programul Național de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 950.000  lei 

Motivare: Imobilele 
aparţinătoare unităţii de 
învăţământ au nevoie de 
reabilitare interioară şi extrioară, 
precum şi anvelopare termică, 
plus lucrări conexe acestei 
intervenţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se precizează ordonatorul 
principal de credite la care se 
diminuează/se majorează 
prevederea bugetară. 
Nu se precizează 
capitolul/titlul/articolul/alineatul 
care se majorează/diminuează 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

 
Autor: Comisia pentru invatamant, 
stiinta, tineret si sport din Senat,  
Comisia pentru invatamant, stiinta, 
tineret si sport din Camera 
Deputatilor Deputat USR Duruș 
Vlad Emanuel, Grupurile 
parlamentare USR 
 

86.  Legea Bugetului de Stat 
pe anul 2018 – Anexa nr. 
3, Capitolul 5001 - 
”Cheltuieli - buget de 
stat”, Paragraf 51, Titlul 
VI ”Transferuri între 
unități ale administrației 
publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, 
Alineat 29 ”Alte 
transferuri de capital 
către instituții publice” 

Se alocă suma de 500.000 Lei 
pentru reabilitarea Şcolii 
Gimnaziale „Theodor Mihali” din 
localitatea Boiu Mare, judeţul 
Maramureş 
 
Sursa de finanţare: Se 
diminuează capitolul 5001 
„Cheltuieli - buget de stat”, 
paragraful 51, Titlul VI „Transferuri 
între unități ale administrației 
publice”, articolul 02 „Transferuri 
de capital”, alineatul 38, 
„Programul Național de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 500.000  lei 
 
Autor: Comisia pentru invatamant, 
stiinta, tineret si sport din Senat,  
Comisia pentru invatamant, stiinta, 
tineret si sport din Camera 
Deputatilor 
Deputat USR Duruș Vlad Emanuel, 

Motivare: Clădirea a suferit 
deteriorări cauzate de furtuna 
din data de 17.09.2017, care i-a 
distrus acoperişul şi, implicit, s-
au produs deteriorări ale 
holurilor şi ale sălilor de clasă 
situate la ultimul nivel.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se precizează ordonatorul 
principal de credite la care se 
diminuează/se majorează 
prevederea bugetară. 
Nu se precizează 
capitolul/titlul/articolul/alineatul 
care se majorează/diminuează 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

Grupurile parlamentare USR 
 

87.  Legea Bugetului de Stat 
pe anul 2018 – Anexa nr. 
3, Capitolul 5001 - 
”Cheltuieli - buget de 
stat”, Paragraf 51, Titlul 
VI ”Transferuri între 
unități ale administrației 
publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, 
Alineat 29 ”Alte 
transferuri de capital 
către instituții publice” 

Se alocă suma de 460.000 Lei 
pentru reabilitarea Şcolii 
Gimnaziale „Regina Maria” din 
localitatea Băiuţ, judeţul 
Maramureş 
 
Sursa de finanţare: Se 
diminuează capitolul 5001 
„Cheltuieli - buget de stat”, 
paragraful 51, Titlul VI „Transferuri 
între unități ale administrației 
publice”, articolul 02 „Transferuri 
de capital”, alineatul 38, 
„Programul Național de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 460.000  lei 
 
Autor: Comisia pentru invatamant, 
stiinta, tineret si sport din Senat,  
Comisia pentru invatamant, stiinta, 
tineret si sport din Camera 
Deputatilor Deputat USR Duruș 
Vlad Emanuel, Grupurile 
parlamentare USR 
 

Motivare: Clădirea a suferit 
deteriorări cauzate de furtuna 
din data de 17.09.2017, care i-a 
distrus acoperişul şi, implicit, s-
au produs deteriorări ale 
holurilor şi ale sălilor de clasă 
situate la ultimul nivel.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se precizează ordonatorul 
principal de credite la care se 
diminuează/se majorează 
prevederea bugetară. 
Nu se precizează 
capitolul/titlul/articolul/alineatul 
care se majorează/diminuează 

88.  Legea Bugetului de Stat 
pe anul 2018 – Anexa nr. 
3, Capitolul 5001 - 
”Cheltuieli - buget de 
stat”, Paragraf 51, Titlul 

Se alocă suma de 30.000.000 Lei 
pentru reabilitarea termică a 
şcolilor şi grădiniţelor din judeţul 
Maramureş. 
 

Motivare: Există un număr 
mare de imobile aparţinătoare 
unităţilor de învăţământ din 
judeţul Maramureş care au 
nevoie de reabilitare termică 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se precizează ordonatorul 
principal de credite la care se 
diminuează/se majorează 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subca

pitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/respingerii 
amendamentului 

VI ”Transferuri între 
unități ale administrației 
publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, 
Alineat 29 ”Alte 
transferuri de capital 
către instituții publice” 

 
Sursa de finanţare: Se 
diminuează capitolul 5001 
„Cheltuieli - buget de stat”, 
paragraful 51, Titlul VI „Transferuri 
între unități ale administrației 
publice”, articolul 02 „Transferuri 
de capital”, alineatul 38, 
„Programul Național de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 30.000.000  lei 
 
Autor: Comisia pentru invatamant, 
stiinta, tineret si sport din Senat,  
Comisia pentru invatamant, stiinta, 
tineret si sport din Camera 
Deputatilor Deputat USR Duruș 
Vlad Emanuel, Grupurile 
parlamentare USR 
 

pentru a se diminua cheltuielile 
cu încălzirea pe durata lunilor în 
care se înregistrează 
temperaturi mai joase.  
 

prevederea bugetară. 
Nu se precizează 
capitolul/titlul/articolul/alineatul 
care se majorează/diminuează 

 
 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/01 Administratia Prezidentiala 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa 3/01- Administratia 
Prezidentiala 
 
Anexa nr.3/01: Capitol 5001, 
Grupa 10, Titlul I Cheltuieli de 
personal, Articol 01-Cheltuieli 
salariale in bani 
 
Anexa nr.3/01: Capitol 5001, 
Grupa 71, Titlul XIII Active 
nefinanciare, Articol 01-Active 
fixe 
 
 
 
 
 
 
 

Reducerea cu 3700 mii lei a 
sumelor propuse a fi alocate in 
anul 2018 la Titlul I Cheltuieli de 
personal   
 
Creşterea cu 3700 mii lei a 
sumelor propuse a fi alocate in 
anul 2018 la Titlul XIII Active 
nefinanciare 
 
 
Autori:  
Senator Nicoleta Ramona 
Dinu, Uniunea Salvaţi 
România 
 

În cazul Administraţiei 
Prezidenţiale, alocarea 
bugetară totală propusă pentru 
anul 2018 este 57558 mii lei, 
crescând cu 9864 mii lei faţă de 
execuţia preliminată la nivelul 
anului 2017. Pentru a se crea 
premisele accelării de o manieră 
durabilă a economiei naţionale 
este necesar ca alocarea către 
investiţiile în active nefinanciare 
să fie mai mult decât egală cu 
creşterea propusă de 9864 mii 
lei. Astfel, propunem diminuarea 
cheltuielilor de personal 
(cheltuieli salariale în bani) cu 
suma de 3700 mii lei pentru ca 
împreună cu suma deja 
proiectată la Tiltul XIII-Active 
nefinanciare de 6200 mii lei să 
se stabilească pentru anul 2018 
o valoare a investiţiilor în active 
nefinanciare de 9900 mii lei. 
Această modificare marchează 
o schimbare de paradigmă în 
contrucţia bugetului general 
consolidat necesară pentru a 
dinamiza economia naţională 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu se precizează poziţiile 
bugetare propuse a se diminua, 
ceea ce contravine prevederilor 
art. 17, alin. (31) din Legea 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit 
cărora „modificarea creditelor 
bugetare şi/sau de angajament, 
ca urmare a amendamentelor 
[…], se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare”. 
- diminuarea cheltuielilor 
salariale în bani va conduce la 
neplata drepturilor de personal 
reglementate de legislația în 
vigoare, în condițiile în care 
fondurile fondurile alocate 
Administrației Prezidențiale au 
fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
obiectivele stabilite pentru anul 
2018. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

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

- 2 - 

prin investiţii şi nu prin consum, 
ceea ce are potenţial să 
atenueaze amplitudinea fazelor 
ciclului economic şi să anihileze 
parţial resorturile volatilităţii 
economice. Un coeficient 
supraunitar calculat ca raport 
între investiţiile induse în anul 
2018 şi variaţia alocării bugetare 
în 2018 faţă de 2017, la nivelul 
acestui ordonator principal de 
credite, va genera efecte de 
accelerare în economie. De 
asemenea, se creează un 
context prin care statul îşi 
foloseşte resursele bugetare 
pentru a susţine activitatea 
economică contribuind la 
consolidarea mediului de 
afaceri. În acest mod, treptat 
personalul angajat în sectorul 
public poate migra către sectorul 
privat aşa cum este firesc în 
sistemul economiei de piaţă, 
devenind resursă umană 
productivă în societate. 

 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/02 Senatul României 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1. A Anexa 3/02 – Senatul României 
 
Anexa nr.3/02: Capitol 5001, 
Grupa 10, Titlul I Cheltuieli de 
personal, Articol 01-Cheltuieli 
salariale in bani 
 
Anexa nr.3/02: Capitol 5001, 
Grupa 71, Titlul XIII Active 
nefinanciare, Articol 01-Active 
fixe 
 
 
 

Reducerea cu 38900 mii lei a 
sumelor propuse a fi alocate in 
anul 2018 la Titlul I_Cheltuieli 
de personal   
 
Creşterea cu 38900 mii lei a 
sumelor propuse a fi alocate in 
anul 2018 la Titlul XIII_ Active 
nefinanciare 
 
 
Autor:  
Senator Nicoleta Ramona 
Dinu, Uniunea Salvaţi 
România 
 
 

În cazul Senatului României, 
alocarea bugetară totală 
propusă pentru anul 2018 este 
195978 mii lei, crescând cu 
45576 mii lei faţă de execuţia 
preliminată la nivelul anului 
2017. Pentru a se crea 
premisele accelării de o 
manieră durabilă a economiei 
naţionale este necesar ca 
alocarea către investiţiile în 
active nefinanciare să fie mai 
mult decât egală cu creşterea 
propusă de 45576 mii lei. 
Astfel, propunem diminuarea 
cheltuielilor de personal 
(cheltuieli salariale în bani) cu 
38900 mii lei pentru ca 
împreună cu suma deja 
proiectată la Tiltul XIII-Active 
nefinanciare de 6695 mii lei să 
se stabilească  pentru anul 
2018 o valoare a investiţiilor în 
active nefinanciare de 45595 
mii lei. Această modificare 
marchează o schimbare de 
paradigmă în contrucţia 
bugetului general consolidat 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu se precizează poziţiile 
bugetare propuse a se diminua, 
ceea ce contravine prevederilor 
art. 17, alin. (31) din Legea 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit 
cărora „modificarea creditelor 
bugetare şi/sau de angajament, 
ca urmare a amendamentelor 
[…], se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare”. 
- diminuarea cheltuielilor 
salariale în bani va conduce la 
neplata drepturilor de personal 
reglementate de legislația în 
vigoare, în condițiile în care 
fondurile alocate Senatului 
României au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
obiectivele stabilite pentru anul 
2018. 
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necesară pentru a dinamiza 
economia naţională prin 
investiţii şi nu prin consum, 
ceea ce are potential să 
atenueaze amplitudinea fazelor 
ciclului economic şi să anihileze 
parţial resorturile volatilităţii 
economice. Un coeficient 
supraunitar calculat ca raport 
între investiţiile induse în anul 
2018 şi variaţia alocării 
bugetare în 2018 faţă de 2017, 
la nivelul acestui ordonator 
principal de credite, va genera 
efecte de accelerare în 
economie. De asemenea, se 
creează un context prin care 
statul îşi foloseşte resursele 
bugetare pentru a susţine 
activitatea economică 
contribuind la consolidarea 
mediului de afaceri. În acest 
mod, treptat personalul angajat 
în sectorul public poate migra 
către sectorul privat aşa cum 
este firesc în sistemul 
economiei de piaţă, devenind 
resursă umană productivă în 
societate. 

 



ANEXA NR.5 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 
 

ORDONATOR:  3/03 Camera Deputaților 
 

Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 

 
1. A Anexa 3/03/02 – Camera 

Deputaților 
 
Capitol 5001, Grupa 10, Titlul I 
Cheltuieli de personal, Articol 
01-Cheltuieli salariale in bani 
 
Anexa nr.3/03: Capitol 5001, 
Grupa 71, Titlul XIII Active 
nefinanciare, Articol 01-Active 
fixe 
 
 
 

Reducerea cu 74700 mii lei a 
sumelor propuse a fi alocate in 
anul 2018 la Titlul I_Cheltuieli 
de personal   
 
Creşterea cu 74700 mii lei a 
sumelor propuse a fi alocate in 
anul 2018 la Titlul XIII_ Active 
nefinanciare 
 
 
Autor:  
Senator Nicoleta Ramona 
Dinu, Uniunea Salvaţi 
România 
 
 

În cazul Camerei Deputaţilor, 
alocarea bugetară totală 
propusă pentru anul 2018 este 
436239 mii lei, crescând cu 
99533 mii lei faţă de execuţia 
preliminată la nivelul anului 
2017. Pentru a se crea 
premisele accelării de o 
manieră durabilă a economiei 
naţionale este necesar ca 
alocarea către investiţiile în 
active nefinanciare să fie mai 
mult decât egală cu creşterea 
propusă de 99533 mii lei. 
Astfel, propunem diminuarea 
cheltuielilor de personal 
(cheltuieli salariale în bani) cu 
74700 mii lei pentru ca 
împreună cu suma deja 
proiectată la Tiltul XIII-Active 
nefinanciare de 24859 mii lei să 
se stabilească  pentru anul 
2018 o valoare a investiţiilor în 
active nefinanciare de 99559 
mii lei. Această modificare 
marchează o schimbare de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu se precizează poziţiile 
bugetare propuse a se diminua, 
ceea ce contravine prevederilor 
art. 17, alin. (31) din Legea 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit 
cărora „modificarea creditelor 
bugetare şi/sau de angajament, 
ca urmare a amendamentelor 
[…], se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare”. 
- diminuarea cheltuielilor 
salariale în bani va conduce la 
neplata drepturilor de personal 
reglementate de legislația în 
vigoare, în condițiile în care 
fondurile alocate Camerei 
Deputaților au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
obiectivele stabilite pentru anul 
2018. 
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paradigmă în contrucţia 
bugetului general consolidat 
necesară pentru a dinamiza 
economia naţională prin 
investiţii şi nu prin consum, 
ceea ce are potential să 
atenueaze amplitudinea fazelor 
ciclului economic şi să anihileze 
parţial resorturile volatilităţii 
economice. Un coeficient 
supraunitar calculat ca raport 
între investiţiile induse în anul 
2018 şi variaţia alocării 
bugetare în 2018 faţă de 2017, 
la nivelul acestui ordonator 
principal de credite, va genera 
efecte de accelerare în 
economie. De asemenea, se 
creează un context prin care 
statul îşi foloseşte resursele 
bugetare pentru a susţine 
activitatea economică 
contribuind la consolidarea 
mediului de afaceri. În acest 
mod, treptat personalul angajat 
în sectorul public poate migra 
către sectorul privat aşa cum 
este firesc în sistemul 
economiei de piaţă, devenind 
resursă umană productivă în 
societate. 

 

 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/04 Înalta Curte de Casație și Justiție 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa nr. 3 /04/01/Înalta Curte 
de Casație și Justiție/ Capitol 
6100/Grupa 59/ TITLUL XI 
ALTE CHELTUIELI 

Se propune suplimentarea 
creditelor bugetare prevăzute 
Anexa nr. 3 /04/01/Înalta Curte 
de Casație și Justiție/ Capitol 
6100/Grupa 59/ TITLUL XI 
ALTE CHELTUIELI cu suma de 
50.000 mii lei pentru achiziție 
imobil nou cu destinația 
sediu pentru Înalta Curte de 
Casație și Justiție. 
 
Autori: Comisiile juridice ale 
celor două Camere ale 
Parlamentului și Comisia pentru 
constituţionalitate, libertăţi civile 
şi monitorizare a executării 
hotărârilor Curţii Europene a 
Drepturilor Omului din cadrul 
Senatului 
Dep. Gabriel ANDRONACHE 
Dep. Ioan CUPȘA 
Dep. Cătălin PREDOIU 
Dep. Valeria SCHELEAN 
ȘOMFELEAN 
Dep. Cristina TRĂILĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Senator Laura – Iuliana 
SCÂNTEI 

Este imperios necesar ca 
instanțele de judecată să 
devină eficiente prin asigurarea 
tuturor condițiilor de 
infrastructură pentru 
îndeplinirea acestui scop.  
 
 
Sursa de finanţare: se asigură 
prin diminuarea cu 50.000 mii a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/ Grupa 30/ Titlul III 
Dobânzi  
 
Amendament respins de 
Comisiile juridice ale celor două 
Camere ale Parlamentului și 
Comisia pentru 
constituţionalitate, libertăţi civile 
şi monitorizare a executării 
hotărârilor Curţii Europene a 
Drepturilor Omului din cadrul 
Senatului 

Propunem respingerea întrucât: 
-  potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
- cheltuielile cu investițiile nu se 
suportă de la titlul ”Alte 
cheltuieli”. 
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Senator Alina - Ștefania 
GORGHIU 
Senator Nicoleta PAULIUC 

 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/07 Curtea de Conturi 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa 3/05- Curtea de Conturi  
 
 
Capitol 5001, Grupa 10, Titlul I 
Cheltuieli de personal, Articol 
01-Cheltuieli salariale in bani 
 
Anexa nr.3/07: Capitol 5001, 
Grupa 71, Titlul XIII Active 
nefinanciare, Articol 01-Active 
fixe 
 

Reducerea cu 76200 mii lei a 
sumelor propuse a fi alocate in 
anul 2018 la Titlul I_Cheltuieli de 
personal   
 
Creşterea cu 76200 mii lei a 
sumelor propuse a fi alocate in 
anul 2018 la Titlul XIII_ Active 
nefinanciare 
 
 
Autor:  
Senator Nicoleta Ramona 
Dinu 
Uniunea Salvaţi România 
 
 

În cazul Curţii de Conturi, 
alocarea bugetară totală 
propusă pentru anul 2018 este 
355461 mii lei, crescând cu 
88774 mii lei faţă de execuţia 
preliminată la nivelul anului 
2017. Pentru a se crea 
premisele accelării de o manieră 
durabilă a economiei naţionale 
este necesar ca alocarea către 
investiţiile în active nefinanciare 
să fie mai mult decât egală cu 
creşterea propusă de 88774 mii 
lei. Astfel, propunem diminuarea 
cheltuielilor de personal 
(cheltuieli salariale în bani) cu 
76200 mii lei pentru ca împreună 
cu suma deja proiectată la Tiltul 
XIII-Active nefinanciare de 
12600 mii lei să se stabilească  
pentru anul 2018 o valoare a 
investiţiilor în active nefinanciare 
de 88800 mii lei. Această 
modificare marchează o 
schimbare de paradigmă în 
contrucţia bugetului general 
consolidat necesară pentru a 
dinamiza economia naţională 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu se precizează poziţiile 
bugetare propuse a se diminua, 
ceea ce contravine prevederilor 
art. 17, alin. (31) din Legea 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit 
cărora „modificarea creditelor 
bugetare şi/sau de angajament, 
ca urmare a amendamentelor 
[…], se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare”. 
- diminuarea cheltuielilor 
salariale în bani va conduce la 
neplata drepturilor de personal 
reglementate de legislația în 
vigoare, în condițiile în care 
fondurile fondurile alocate Curții 
de Conturi au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
obiectivele stabilite pentru anul 
2018. 
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prin investiţii şi nu prin consum, 
ceea ce are potential să 
atenueaze amplitudinea fazelor 
ciclului economic şi să anihileze 
parţial resorturile volatilităţii 
economice. Un coeficient 
supraunitar calculat ca raport 
între investiţiile induse în anul 
2018 şi variaţia alocării bugetare 
în 2018 faţă de 2017, la nivelul 
acestui ordonator principal de 
credite, va genera efecte de 
accelerare în economie. De 
asemenea, se creează un 
context prin care statul îşi 
foloseşte resursele bugetare 
pentru a susţine activitatea 
economică contribuind la 
consolidarea mediului de 
afaceri. În acest mod, treptat 
personalul angajat în sectorul 
public poate migra către sectorul 
privat aşa cum este firesc în 
sistemul economiei de piaţă, 
devenind resursă umană 
productivă în societate. 

 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/08 Consiliul Concurenței 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 

 
1.  Consiliul Concurenţei/ Anexa 

3/08/Capitolul 5001 Cheltuieli – 
Bugetul de stat; Grupa/Titlul 58 
PROIECTE CU FINANTARE 
DIN FONDURI  EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 
 

Se suplimentează Bugetul 
Consiliului Concurenţei cu 
suma de 48.143 mii lei credit de 
angajament şi 24.679 mii lei 
credit bugetar ce va fi 
prevăzută la Capitolul 5001 
Cheltuieli – Bugetul de stat; 
Grupa/Titlul 58 
PROIECTE CU FINANTARE 
DIN FONDURI  EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020; 
Articolul 01 Programe din 
Fondul European de Dezvoltare 
Regională (FEDR); alineat 
58.01.01 Finanţarea naţională 
credit de angajament 9.629 mii 
lei şi 4.936 mii lei credit 
bugetar; alineat 58.01.02 
Finanţarea externă 
nerambursabilă credit de 
angajament 38.514 mii lei şi 
19.743 mii lei credit bugetar, 
pentru implementarea  
Proiectului Optimizarea 
interacţiunii cu mediul de 

Programul Operaţional 
Competitivitate 2014 – 2020 
Acţiunea 2.3.1 – Secţiunea BIG 
DATA,  
Proiectul Optimizarea 
interacţiunii cu mediul de 
afaceri şi implementarea unor 
mecanisme avansate de 
analiză şi schimb de date prin 
implementarea unui sistem 
informatic de eguvernare şi 
analiză de tip Big Data în cadrul 
Consiliului Concurenţei, se află 
în faza de evaluare finală la 
MDRAPFE – OIPSI (a fost 
obţinut avizul CTE al MSI în 
aprilie 2017), fiind aprobat din 
punct de vedere administrativ 
(eligibilitate proiect şi 
beneficiar).   
 
 
 
Sursa de finanţare: prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât,  
potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
Proiectul legii bugetului de stat 
pe anul 2018 are prevederi care 
reglementează posibilitatea 
suplimentării în cursul anului a 
bugetului ordodonatorului 
principal de credite cu credite 
de angajament și bugetare la 
nivelul sumelor prevăzute în 
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afaceri şi implementarea unor 
mecanisme avansate de 
analiză şi schimb de date prin 
implementarea unui sistem 
informatic de eguvernare şi 
analiză de tip Big Data în cadrul 
Consiliului Concurenţei. 
 
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 
dezvoltare și strategie 
economică şi Comisia pentru 
dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
şi privatizare din cadrul 
Senatului 
Iulian Iancu – Deputat PSD 
Mînzatu Roxana - Deputat 
PSD 
Andrușcă Dănuț - Deputat 
PSD 
Bontea Vlad - Deputat PSD 
Mihaci Mihai - Deputat PSD 
Petric Octavian - Deputat 
PSD 
Stancu Florinel - Deputat PSD 
Toma Ilie - Deputat PSD 
Velcea Nicolae - Deputat PSD 

PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE 
 
 
Amendamente admise cu 48 
voturi pentru. 

contractele/ deciziile/ordinele de 
finanţare/ avizele de principiu 
ale autorităţilor de 
management. 
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Vîrză Mihăiță - Deputat PSD 
 
Lucian BODE – Deputat PNL 
Bogdan HUŢUCĂ – Deputat 
PNL  
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/13 Secretariatul General al Guvernului 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 

Amendamente admise in Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a Senatului 

1.  Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 
5001 CHELTUIELI BUGET DE 
STAT, Grupa 59, Titlul XI „Alte 
cheltuieli”, Art. 04 „Sprijinirea 
organizațiilor cetățenilor 
aparținând minorităților 
naționale, altele decât cele care 
primesc subvenții de la bugetul 
de stat” 
Coloana 3 („2018 propuneri”) 
110.250 

Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 
5001 CHELTUIELI BUGET DE 
STAT, Grupa 59, Titlul XI „Alte 
cheltuieli”, Art. 04 „Sprijinirea 
organizațiilor cetățenilor 
aparținând minorităților 
naționale, altele decât cele care 
primesc subvenții de la bugetul 
de stat” 
Coloana 3 („2018 propuneri”) 
115.763 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului 
Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului 
Ministru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât sursa 
de finanțare nu este definită  
prin lege, nu este cuprinsă în 
proiectul de buget și, ca atare, 
nu poate fi luată în considerare. 
 
 
Totodata, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2018 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

2.  Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 
5001 CHELTUIELI BUGET DE 
STAT, Grupa 59, Titlul XI „Alte 

Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 
5001 CHELTUIELI BUGET DE 
STAT, Grupa 59, Titlul XI „Alte 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului 
Ministru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât sursa 
de finanțare nu este definită  



 
 
Nr. 
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cheltuieli”, Art. 04 „Sprijinirea 
organizațiilor cetățenilor 
aparținând minorităților 
naționale, altele decât cele care 
primesc subvenții de la bugetul 
de stat” 
Coloana 4 
(„Creștere/descreștere”) 
0 

cheltuieli”, Art. 04 „Sprijinirea 
organizațiilor cetățenilor 
aparținând minorităților 
naționale, altele decât cele care 
primesc subvenții de la bugetul 
de stat” 
 
Coloana 4 
(„Creștere/descreștere”) 
5.513 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului 
Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale 

prin lege, nu este cuprinsă în 
proiectul de buget și, ca atare, 
nu poate fi luată în considerare. 
 
Totodată, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2018 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

3.  Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 
5001 CHELTUIELI BUGET DE 
STAT, Grupa 59, Titlul XI „Alte 
cheltuieli”, Art. 05 „Finanțarea 
unor programe și proiecte și 
combatere a intoleranței” 
Coloana B 
b) Finanțarea unor programe și 
proiecte interetnice și 
combatere a intoleranței. 
 

Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 
5001 CHELTUIELI BUGET DE 
STAT, Grupa 59, Titlul XI „Alte 
cheltuieli”, Art. 05 „Finanțarea 
unor programe și proiecte și 
combatere a intoleranței” 
Coloana B 
b) Finanțarea și realizarea de 
activități și proiecte interetnice, 
de promovare a identității 
culturale, lingvistice, religioase 
și a drepturilor cetățenilor 
aparținând minorităților 
naționale, precum și de 
combatere a intoleranței. 
Autor: Comisia pentru drepturile 

Pentru claritate. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât se 
propune extinderea categoriilor 
de cheltuieli care se pot finanţa 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului, ceea ce 
va conduce la solicitarea de 
fonduri suplimentare în cursul 
anului. 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 3 - 

omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului 
Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale 

4.  Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 
5001 CHELTUIELI BUGET DE 
STAT, Grupa 59, Titlul XI „Alte 
cheltuieli”, Art. 05 „Finanțarea 
unor programe și proiecte și 
combatere a intoleranței” 
Coloana 3 („2018 propuneri”) 
2.500 

Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 
5001 CHELTUIELI BUGET DE 
STAT, Grupa 59, Titlul XI „Alte 
cheltuieli”, Art. 05 „Finanțarea 
unor programe și proiecte și 
combatere a intoleranței” 
Coloana 3 („2018 propuneri”) 
4.000 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului 
Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului 
Ministru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât sursa 
de finanțare nu este definită  
prin lege, nu este cuprinsă în 
proiectul de buget și, ca atare, 
nu poate fi luată în considerare. 
 
Totodată, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2018 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

5.  Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 
5001 CHELTUIELI BUGET DE 
STAT, Grupa 59, Titlul XI „Alte 
cheltuieli”, Art. 05 „Finanțarea 
unor programe și proiecte și 
combatere a intoleranței” 

Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 
5001 CHELTUIELI BUGET DE 
STAT, Grupa 59, Titlul XI „Alte 
cheltuieli”, Art. 05 „Finanțarea 
unor programe și proiecte și 
combatere a intoleranței” 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului 
Ministru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât sursa 
de finanțare nu este definită  
prin lege, nu este cuprinsă în 
proiectul de buget și, ca atare, 
nu poate fi luată în considerare. 
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crt. 
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Coloana 4 
(„Creștere/descreștere”) 
0 

 
Coloana 4 
(„Creștere/descreștere”) 
1.500 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului 
Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale 

Totodată, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2018 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

6.  Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 
6701„Cultură, recreere și 
religie”, Grupa 59, Titlul XI „Alte 
cheltuieli”, Art. 04 „Sprijinirea 
organizațiilor cetățenilor 
aparținând minorităților 
naționale, altele decât cele care 
primesc subvenții de la bugetul 
de stat” 
 
Coloana 3 („2018 propuneri”) 
110.250 

Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 
6701 „Cultură, recreere și 
religie”, Grupa 59, Titlul XI „Alte 
cheltuieli”, Art. 04 „Sprijinirea 
organizațiilor cetățenilor 
aparținând minorităților 
naționale, altele decât cele care 
primesc subvenții de la bugetul 
de stat” 
 
 
Coloana 3 („2018 propuneri”) 
115.763 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului 
Grupul Parlamentar al 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului 
Ministru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât sursa 
de finanțare nu este definită  
prin lege, nu este cuprinsă în 
buget și, ca atare, nu poate fi 
luată în considerare. 
 
Totodată, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2018 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Minorităților Naționale  
7.  Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 

6701 „Cultură, recreere și 
religie”, Grupa 59, Titlul XI „Alte 
cheltuieli”, Art. 04 „Sprijinirea 
organizațiilor cetățenilor 
aparținând minorităților 
naționale, altele decât cele care 
primesc subvenții de la bugetul 
de stat” 
 
Coloana 4 
(„Creștere/descreștere”) 
0 

Anexa nr. 3/13/02  la 6701 
„Cultură, recreere și religie”, 
Grupa 59, Titlul XI „Alte 
cheltuieli”, Art. 04 „Sprijinirea 
organizațiilor cetățenilor 
aparținând minorităților 
naționale, altele decât cele care 
primesc subvenții de la bugetul 
de stat” 
 
 
Coloana 4 
(„Creștere/descreștere”) 
5.513 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului 
Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului 
Ministru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât sursa 
de finanțare nu este definită  
prin lege, nu este cuprinsă în 
buget și, ca atare, nu poate fi 
luată în considerare. 
 
Totodată, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2018 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

8.  Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 
6701 „Cultură, recreere și 
religie”, Grupa 59, Titlul XI „Alte 
cheltuieli”, Art. 05 „Finanțarea 
unor programe și proiecte 
interetnice și combatere a 
intoleranței” 
 
Coloana B 
b) Finanțarea unor programe și 
proiecte interetnice și 

Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 
6701 „Cultură, recreere și 
religie”, Grupa 59, Titlul XI „Alte 
cheltuieli”, Art. 05 „Finanțarea 
unor programe și proiecte 
interetnice și combatere a 
intoleranței” 
 
 
Coloana B 
b) Finanțarea și realizarea de 

Pentru claritate. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât se 
propune extinderea categoriilor 
de cheltuieli care se pot finanţa 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului, ceea ce 
va conduce la solicitarea de 
fonduri suplimentare în cursul 
anului. 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 6 - 

combatere a intoleranței. activități și proiecte interetnice, 
de promovare a identității 
culturale, lingvistice, religioase 
și a drepturilor cetățenilor 
aparținând minorităților 
naționale, precum și de 
combatere a intoleranței. 

9.  Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 
6701 „Cultură, recreere și 
religie”, Grupa 59, Titlul XI „Alte 
cheltuieli”, Art. 05 „Finanțarea 
unor programe și proiecte 
interetnice și combatere a 
intoleranței” 
 
Coloana 3 („2018 propuneri”) 
2.500 

Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 
6701 „Cultură, recreere și 
religie”, Grupa 59, Titlul XI „Alte 
cheltuieli”, Art. 05 „Finanțarea 
unor programe și proiecte 
interetnice și combatere a 
intoleranței” 
 
 
Coloana 3 („2018 propuneri”) 
4.000 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului 
Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului 
Ministru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât sursa 
de finanțare nu este definită  
prin lege, nu este cuprinsă în 
buget și, ca atare, nu poate fi 
luată în considerare. 
 
Totodată, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2018 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

10.  Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 
6701 „Cultură, recreere și 
religie”, Grupa 59, Titlul XI „Alte 
cheltuieli”, Art. 05 „Finanțarea 
unor programe și proiecte 
interetnice și combatere a 

Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 
6701 „Cultură, recreere și 
religie”, Grupa 59, Titlul XI „Alte 
cheltuieli”, Art. 05 „Finanțarea 
unor programe și proiecte 
interetnice și combatere a 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului 
Ministru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât sursa 
de finanțare nu este definită  
prin lege, nu este cuprinsă în 
buget și, ca atare, nu poate fi 
luată în considerare. 
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intoleranței” 
 
 
Coloana 4 
(„Creștere/descreștere”) 
0 

intoleranței” 
 
 
Coloana 4 
(„Creștere/descreștere”) 
1.500 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului 
Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale 

Totodată, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2018 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

11.  Anexa nr. 3/13/02a 
DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 
„Cultură, recreere și religie”, 
Titlul „Alte cheltuieli” a căror 
utilizare se aprobă prin 
Hotărâre a Guvernului pe anii 
2016-2018”,  
 
CHELTUIELI – TOTAL 
 
Corespondent I (Credite de 
angajament), Coloana 3 („2018 
propuneri”) 
 
122.750 

Anexa nr. 3/13/02a 
DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 
„Cultură, recreere și religie”, 
Titlul „Alte cheltuieli” a căror 
utilizare se aprobă prin 
Hotărâre a Guvernului pe anii 
2016-2018”,  
 
 
CHELTUIELI – TOTAL 
 
Corespondent I (Credite de 
angajament), Coloana 3 („2018 
propuneri”) 
 
 
128.263 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului 
Ministru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât sursa 
de finanțare nu este definită  
prin lege, nu este cuprinsă în 
buget și, ca atare, nu poate fi 
luată în considerare. 
 
Totodată, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2018 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului 
Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale 

 

12.  Anexa nr. 3/13/02a 
DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 
„Cultură, recreere și religie”, 
Titlul „Alte cheltuieli” a căror 
utilizare se aprobă prin 
Hotărâre a Guvernului pe anii 
2016-2018”,  
 
CHELTUIELI - TOTAL 
Corespondent I (Credite de 
angajament), Coloana 4 
(„Creștere/descreștere 
2018/2017”) 
 
1,06 

Anexa nr. 3/13/02a 
DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 
„Cultură, recreere și religie”, 
Titlul „Alte cheltuieli” a căror 
utilizare se aprobă prin 
Hotărâre a Guvernului pe anii 
2016-2018”,  
 
 
CHELTUIELI - TOTAL 
Corespondent I (Credite de 
angajament), Coloana 4 
(„Creștere/descreștere 
2018/2017”) 
 
1,11 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului 
Ministru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât sursa 
de finanțare nu este definită  
prin lege, nu este cuprinsă în 
buget și, ca atare, nu poate fi 
luată în considerare. 
 
Totodată, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2018 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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minorităţi a Senatului 
Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale 

13.  Anexa nr. 3/13/02a 
DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 
„Cultură, recreere și religie”, 
Titlul „Alte cheltuieli” a căror 
utilizare se aprobă prin 
Hotărâre a Guvernului pe anii 
2016-2018”,  
 
CHELTUIELI - TOTAL 
Corespondent II (Credite 
bugetare), Coloana 3 („2018 
propuneri”) 
 
122.750 

Anexa nr. 3/13/02a 
DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 
„Cultură, recreere și religie”, 
Titlul „Alte cheltuieli” a căror 
utilizare se aprobă prin 
Hotărâre a Guvernului pe anii 
2016-2018”, 
 
  
CHELTUIELI - TOTAL 
Corespondent II (Credite 
bugetare), Coloana 3 („2018 
propuneri”) 
 
128.263 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului 
Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale 
 
 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului 
Ministru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât sursa 
de finanțare nu este definită  
prin lege, nu este cuprinsă în 
buget și, ca atare, nu poate fi 
luată în considerare. 
 
Totodată, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2018 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

14.  Anexa nr. 3/13/02a 
DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul 

Anexa nr. 3/13/02a 
DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului 
Ministru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât sursa 
de finanțare nu este definită  
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Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 
„Cultură, recreere și religie”, 
Titlul „Alte cheltuieli” a căror 
utilizare se aprobă prin 
Hotărâre a Guvernului pe anii 
2016-2018”,  
 
CHELTUIELI - TOTAL 
Corespondent II (Credite 
bugetare), Coloana 4 
(„Creștere/descreștere 
2018/2017”) 
 
1,06 

Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 
„Cultură, recreere și religie”, 
Titlul „Alte cheltuieli” a căror 
utilizare se aprobă prin 
Hotărâre a Guvernului pe anii 
2016-2018”,  
 
CHELTUIELI - TOTAL 
Corespondent II (Credite 
bugetare), Coloana 4 
(„Creștere/descreștere 
2018/2017”) 
 
 
1,11 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului 
Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale 

prin lege, nu este cuprinsă în 
buget și, ca atare, nu poate fi 
luată în considerare. 
 
Totodată, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2018 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

15.  Anexa nr. 3/13/02a 
DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 
„Cultură, recreere și religie”, 
Titlul „Alte cheltuieli” a căror 
utilizare se aprobă prin 
Hotărâre a Guvernului pe anii 

Anexa nr. 3/13/02a 
DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 
„Cultură, recreere și religie”, 
Titlul „Alte cheltuieli” a căror 
utilizare se aprobă prin 
Hotărâre a Guvernului pe anii 

Pentru claritate Se propune respingerea 
amendamentului întrucât se 
propune extinderea categoriilor 
de cheltuieli care se pot finanţa 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului, ceea ce 
va conduce la solicitarea de 
fonduri suplimentare în cursul 
anului. 
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2016-2018”,  
 
Litera a), Coloana A – 
Denumire indicator 

a) Sprijinirea organizațiilor 
cetățenilor aparținând 
minorităților naționale, 
altele decât cele care 
primesc subvenții de la 
bugetul de stat în baza 
dispozițiilor art.18-27 din 
Legea nr.334/2006 
privind finanțarea 
activității partidelor 
politice și a campaniilor 
electorale, republicată, 
prin acoperirea parțială 
a:  
 

- Cheltuielilor materiale 
pentru funcționarea 
sediilor organizațiilor și 
sucursalelor/filialelor 
acestora, lucrărilor de 
întreținere și reparații ale 
acestora, pentru 
asigurarea securității și 
pazei sediilor și 
sucursalelor/filialelor. 
 
 
 

- Cheltuielilor de personal 

2016-2018”,  
 
 
Litera a), Coloana A – 
Denumire indicator 

a) Sprijinirea organizațiilor 
cetățenilor aparținând 
minorităților naționale, 
altele decât cele care 
primesc subvenții de la 
bugetul de stat în baza 
dispozițiilor art.18-27 din 
Legea nr.334/2006 
privind finanțarea 
activității partidelor 
politice și a campaniilor 
electorale, republicată, 
prin acoperirea parțială 
a:  

 
 
 

- Cheltuielilor materiale 
pentru funcționarea 
sediilor organizațiilor și 
sucursalelor/filialelor 
acestora, ale centrelor 
culturale și comunitare, 
pentru lucrări de 
întreținere și reparații ale 
imobilelor aferente, 
pentru asigurarea 
securității și pazei 
acestora, precum și 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 12 
 

și cheltuieli conexe care 
decurg din aplicarea 
legislației muncii. 
 

- Cheltuieli necesare 
pentru perfecționarea și 
formarea continuă a 
personalului. 
 

- Cheltuielilor pentru carte, 
manuale școlare și și 
publicații 

 
 
 

- Cheltuielilor pentru 
realizarea și difuzarea 
materialelor multimedia 
precum și cheltuielilor 
pentru realizarea unor 
emisiuni radio-tv. 
 
 
 

- Cheltuielilor pentru 
organizarea/ participarea 
la acțiuni culturale, 
științifice, simpozioane, 
educaționale, sportive, 
întruniri ale membrilor 
conform statutului și alte 
asemenea manifestări, 
organizate în țară și în 

pentru cheltuieli conexe 
de expertiză și audit. 

 
 

- Cheltuielilor de personal 
și cheltuielilor conexe 
care decurg din 
aplicarea legislației 
muncii  
 

- Cheltuielilor necesare 
pentru perfecționarea și 
formarea continuă a 
personalului. 
 
 

- Cheltuielilor pentru 
editarea, tipărirea și 
distribuția de carte, 
publicații precum și de 
manuale școlare. 
 
 

- Cheltuielilor pentru 
realizarea, publicarea și 
difuzarea materialelor 
multimedia și de presă 
scrisă, a cheltuielilor 
pentru realizarea și 
difuzarea de emisiuni 
radio-tv, precum și 
cheltuielilor aferente 
difuzărilor acestora pe 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- Cheltuielilor pentru 
organizarea/ participarea 
la schimburi de 
experiență, tabere, 
cursuri de formare, vizite 
de documentare și de 
studiu în țară și în 
străinătate, în domeniile 
promovării identității 
etnice și culturale, 
precum și în domeniul 
managementului 
operațional 

 
 

- Cheltuieli pentru investiții 
în bunuri mobile și 
imobile necesare 
desfășurării activităților 
organizațiilor. 

 
 
 
 
 

- Cheltuielilor privind 
cofinanțarea și 
participarea la programe 
și proiecte realizate din 
fonduri europene și 
internaționale. 

canalele media. 
 

- Cheltuielilor pentru 
organizarea/ participarea 
la întruniri ale membrilor 
conform statutului și alte 
asemenea manifestări, 
organizate în țară și în 
străinătate 

 
 
 
 

- Cheltuielilor pentru 
organizarea/ participarea 
la acțiuni culturale, 
științifice, educaționale, 
sportive, simpozioane, 
schimburi de experiență, 
tabere, cursuri de 
formare/perfecționare, 
vizite de documentare și 
de studiu în domeniile 
protejării și promovării 
identității etnice, 
lingvistice și culturale, 
precum și în domeniul 
managementului 
operațional organizate în 
țară și în străinătate. 
 

- Cheltuieli pentru investiții 
în bunuri mobile și 
imobile necesare 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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- Asistență juridică, taxe 

notariale, expertiză 
juridică și extrajudiciară, 
audit 

 

desfășurării activităților 
organizațiilor și 
comunității. 
 

- Cheltuieli privind 
asigurarea proprietății 
intelectuale. 
 
 

- Cheltuielilor privind 
cofinanțarea și 
participarea la programe 
și proiecte realizate din 
fonduri naționale, 
europene și 
internaționale. 
 
 

- Asistență juridică, taxe 
notariale, expertiză 
juridică și extrajudiciară, 
audit. 

 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului 
Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale 
 

16.  Anexa nr. 3/13/02a Anexa nr. 3/13/02a Sursa:  Se propune respingerea 
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crt. 
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DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 
„Cultură, recreere și religie”, 
Titlul „Alte cheltuieli” a căror 
utilizare se aprobă prin 
Hotărâre a Guvernului pe anii 
2016-2018,  
 
 
 
 
Litera a), Corespondent I 
(Credite de angajament), 
Coloana 3 „2018 propuneri” 
 
110.250 
 

DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 
„Cultură, recreere și religie”, 
Titlul „Alte cheltuieli” a căror 
utilizare se aprobă prin 
Hotărâre a Guvernului pe anii 
2016-2018,  
 
 
 
 
 
Litera a), Corespondent I 
(Credite de angajament), 
Coloana 3 „2018 propuneri” 
 
 
115.763 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului 
Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale 

Fondul de rezervă al Primului 
Ministru 

amendamentului intrucât sursa 
de finanțare nu este definită  
prin lege, nu este cuprinsă în 
buget și, ca atare, nu poate fi 
luată în considerare. 
 
Totodată, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2018 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

17.  Anexa nr. 3/13/02a 
DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 

Anexa nr. 3/13/02a 
DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului 
Ministru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât sursa 
de finanțare nu este definită  
prin lege, nu este cuprinsă în 
buget și, ca atare, nu poate fi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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„Cultură, recreere și religie”, 
Titlul „Alte cheltuieli” a căror 
utilizare se aprobă prin 
Hotărâre a Guvernului pe anii 
2016-2018,  
 
Litera a), Corespondent I 
(Credite de angajament), 
Coloana 4 
„Creștere/descreștere 
2018/2017” 
 
1,00 
 

„Cultură, recreere și religie”, 
Titlul „Alte cheltuieli” a căror 
utilizare se aprobă prin 
Hotărâre a Guvernului pe anii 
2016-2018, 
  
 
Litera a), Corespondent I 
(Credite de angajament), 
Coloana 4 
„Creștere/descreștere 
2018/2017” 
 
 
1,05 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului 
Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale 
 
 
 

luată în considerare. 
 
Totodată, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2018 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

18.  Anexa nr. 3/13/02a 
DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 
„Cultură, recreere și religie”, 
Titlul „Alte cheltuieli” a căror 

Anexa nr. 3/13/02a 
DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 
„Cultură, recreere și religie”, 
Titlul „Alte cheltuieli” a căror 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului 
Ministru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât sursa 
de finanțare nu este definită  
prin lege, nu este cuprinsă în 
buget și, ca atare, nu poate fi 
luată în considerare. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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utilizare se aprobă prin 
Hotărâre a Guvernului pe anii 
2016-2018,  
 
Litera a), Corespondent II 
(Credite bugetare), Coloana 3 
„2018 propuneri” 
 
110.250 
 

utilizare se aprobă prin 
Hotărâre a Guvernului pe anii 
2016-2018, 
 
  
Litera a), Corespondent II 
(Credite bugetare), Coloana 3 
„2018 propuneri” 
 
115.763 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului 
Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale 

Totodată, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2018 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

19.  Anexa nr. 3/13/02a 
DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 
„Cultură, recreere și religie”, 
Titlul „Alte cheltuieli” a căror 
utilizare se aprobă prin 
Hotărâre a Guvernului pe anii 
2016-2018,  
Litera a), Corespondent II 
(Credite bugetare), Coloana 4 
„Creștere/descreștere 
2018/2017” 
1,00 

Anexa nr. 3/13/02a 
DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 
„Cultură, recreere și religie”, 
Titlul „Alte cheltuieli” a căror 
utilizare se aprobă prin 
Hotărâre a Guvernului pe anii 
2016-2018,  
Litera a), Corespondent II 
(Credite bugetare), Coloana 4 
„Creștere/descreștere 
2018/2017” 
 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului 
Ministru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât sursa 
de finanțare nu este definită  
prin lege, nu este cuprinsă în 
buget și, ca atare, nu poate fi 
luată în considerare. 
 
 
Totodată, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2018 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 



 
 
Nr. 
crt. 
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 1,05 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului 
Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale 

exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

20.  Anexa nr. 3/13/02a 
DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 
„Cultură, recreere și religie”, 
Titlul „Alte cheltuieli” a căror 
utilizare se aprobă prin 
Hotărâre a Guvernului pe anii 
2016-2018,  
 
Litera b), Corespondent I 
(Credite de angajament), 
Coloana 3 „2018 propuneri” 
 
2.500 
 

Anexa nr. 3/13/02a 
DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 
„Cultură, recreere și religie”, 
Titlul „Alte cheltuieli” a căror 
utilizare se aprobă prin 
Hotărâre a Guvernului pe anii 
2016-2018,  
 
Litera b), Corespondent I 
(Credite de angajament), 
Coloana 3 „2018 propuneri” 
 
 
4.000 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului 
Ministru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât sursa 
de finanțare nu este definită  
prin lege, nu este cuprinsă în 
buget și, ca atare, nu poate fi 
luată în considerare. 
 
Totodată, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2018 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale 

21.  Anexa nr. 3/13/02a 
DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 
„Cultură, recreere și religie”, 
Titlul „Alte cheltuieli” a căror 
utilizare se aprobă prin 
Hotărâre a Guvernului pe anii 
2016-2018,  
Litera b), Corespondent I 
(Credite de angajament), 
Coloana 4 
„Creștere/descreștere 
2018/2017” 
 
1,00 
 

Anexa nr. 3/13/02a 
DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 
„Cultură, recreere și religie”, 
Titlul „Alte cheltuieli” a căror 
utilizare se aprobă prin 
Hotărâre a Guvernului pe anii 
2016-2018,  
Litera b), Corespondent I 
(Credite de angajament), 
Coloana 4 
„Creștere/descreștere 
2018/2017” 
 
1,60 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului 
Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului 
Ministru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât sursa 
de finanțare nu este definită  
prin lege, nu este cuprinsă în 
buget și, ca atare, nu poate fi 
luată în considerare. 
 
Totodată, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2018 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

22.  Anexa nr. 3/13/02a 
DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 
„Cultură, recreere și religie”, 

Anexa nr. 3/13/02a 
DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 
„Cultură, recreere și religie”, 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului 
Ministru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât sursa 
de finanțare nu este definită  
prin lege, nu este cuprinsă în 
buget și, ca atare, nu poate fi 
luată în considerare. 
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Titlul „Alte cheltuieli” a căror 
utilizare se aprobă prin 
Hotărâre a Guvernului pe anii 
2016-2018,  
 
Litera b), Corespondent II 
(Credite bugetare), Coloana 3 
„2018 propuneri” 
 
2.500 

 

Titlul „Alte cheltuieli” a căror 
utilizare se aprobă prin 
Hotărâre a Guvernului pe anii 
2016-2018,  
 
Litera b), Corespondent II 
(Credite bugetare), Coloana 3 
„2018 propuneri” 
 
4.000 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului 
Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale  

Totodată, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2018 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

23.  Anexa nr. 3/13/02a 
DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 
„Cultură, recreere și religie”, 
Titlul „Alte cheltuieli” a căror 
utilizare se aprobă prin 
Hotărâre a Guvernului pe anii 
2016-2018,  
Litera b), Corespondent II 
(Credite bugetare), Coloana 4 
„Creștere/descreștere 
2018/2017” 
 

Anexa nr. 3/13/02a 
DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 
„Cultură, recreere și religie”, 
Titlul „Alte cheltuieli” a căror 
utilizare se aprobă prin 
Hotărâre a Guvernului pe anii 
2016-2018,  
Litera b), Corespondent II 
(Credite bugetare), Coloana 4 
„Creștere/descreștere 
2018/2017” 
 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului 
Ministru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât sursa 
de finanțare nu este definită  
prin lege, nu este cuprinsă în 
buget și, ca atare, nu poate fi 
luată în considerare. 
 
Totodată, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2018 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
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1,00 
 

 
1,60 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului 
Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale 

hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

24.  Anexa 3/13/02 Secretariatul de 
Stat pentru Culte 
 
6701 Cultură, recreere și religie  
59 Titlul XI Alte cheltuieli 
12 Susținerea cultelor 
 
 
 
 
 
Propuneri 2018….44.000 mii lei 
 

Anexa 3/13/02 Secretariatul de 
Stat pentru Culte 
6701 Cultură, recreere și religie  
59 Titlul XI Alte cheltuieli 
12 Susținerea cultelor 
Se propune includerea în 
programul “Lăcașuri de cult” a 
obiectivului 
Lucrări de reparații la lăcașul de 
cult din cadrul Parohiei 
reformate Cartierul Nou, 
municipiul Baia Mare, județul 
Maramureș 
 
Propuneri 2018.....368 mii lei 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului  
Apjok Norbert, Benkő Erika, 

Starea de degradare înaintată a 
acoperișului a cărui structură 
este din lemn, reclamă lucrări 
urgente de reparații, în caz 
contrar fiind pusă în pericol 
rezistența acestuia. 
 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Anexa 
3/13/02 nu reprezintă bugetul 
Secretariatului de Stat pentru  
Culte.  În bugetul Secretariatului 
General al Guvernului este 
prevăzută o sumă globală 
pentru  ̎susținerea cultelor″ 
(restaurări, conservări, reparații, 
construcții ale lăcașurilor de 
cult),  iar Secretariatul de Stat 
pentru Culte este instituția care  
elaborează şi asigură aplicarea 
strategiei şi politicilor în 
domeniul vieţii religioase 
stabilind prioritățile de finanțare 
în acest domeniu. 
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Kulcsár Terza József György, 
Erdei D. István – deputați 
UDMR  
Derzsi Akos, Tánczos Barna – 
senatori UDMR 

25.  Anexa 3/13/26 Secretariatul 
General al Guvernului/ 
Secretariatul de stat pentru 
culte/ cod 13 ordonator 
4283422 / program bugetar 
255- Lăcașuri de cult  
 

Se propune suplimentarea și 
alocarea sumei de 1.200  mii lei 
pentru consolidarea bisericii 
”Sfinții Mihail și Gavril” din 
Comuna Buzescu, județul 
Teleorman. 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului  
Mara Calista, deputat PNL 
Eugen Pirvulescu,  senator PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Această biserică este singura 
biserică în formă de cruce din 
zonă,  având patru intrări 
identice. În prezent este în 
stadiu avansat de degradare și 
are nevoie de consolidare. 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la  
 Anexa nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

Amendamentul se respinge. 
Propunerile de cheltuieli cu 
dobânzile aferente titlului 
“Dobânzi” pentru bugetul de stat 
pe anul 2018 reprezintă 
obligațiile financiare ale 
Guvernului României 
reprezentat de Ministerul 
Finanțelor Publice față de 
creditorii externi sau interni 
conform contractelor de 
împrumut semnate.  
Începând cu anul 2017 s-a 
înregistrat o deteriorare a 
condițiilor de pe piețele 
financiare ceea ce a determinat 
creșterea randamentelor 
titlurilor de stat . Se estimează 
că această tendință se va 
manifesta și în cursul anului 
2018 determinând cheltuieli mai 
mari cu dobânzile și având în 
vedere și creșterea stocului 
datoriei apreciem că în anul 
2018 este posibil sa fie 
necesară chiar suplimentarea 
cheltuielilor cu dobânzile din 
titlul “Dobânzi”. 
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În bugetul Secretariatului 
General al Guvernului este 
prevăzută o sumă globală 
pentru  ̎susținerea cultelor″ 
(restaurări, conservări, reparații, 
construcții ale lăcașurilor de 
cult),  iar Secretariatul de Stat 
pentru Culte este instituția care  
elaborează şi asigură aplicarea 
strategiei şi politicilor în 
domeniul vieţii religioase 
stabilind prioritățile de finanțare 
în acest domeniu 
 

26.  Anexa 3/13/02 SGG 
Capitolul 6701 
Cultura, Recreere si Religie 
Grupa  59 
Titlul XI-Alte cheltuieli 
Articol 13 
Contribuţia statului pentru 
sprijinirea aşezămintelor 
religioase româneşti din afara 
graniţelor 
 

Alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru sprijinirea construirii și 
întreținerii bisericilor 
comunităților românești din 
diaspora (atât diaspora 
emergentă cât și comunitățile 
istorice din afara granițelor).  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului 
Dep Nicolae Daniel POPESCU, 
USR 

Aşezămintele religioase 
româneşti pentru comunitatile 
romanesti din din afara 
granițelor au nevoie de 
susținere financiară pentru a 
păstra și promova identitatea 
lingvistică, culturală și 
religioasă. 
 
Sursa de finanţare: 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701 
Cultura,Recreere si Religie 
Grupa  59 
Titlul XI-Alte cheltuieli 
Articol 13 
Contribuţia statului pentru 
sprijinirea aşezămintelor 
religioase româneşti din afara 

Se propune respingerea. 
Amendament neclar. 
Sursa de finantare este aceeasi 
cu pozitia de la care ar urma sa 
se aloce suma in cauza. 
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graniţelor 
 

27.  Anexa 3/13/02 SGG 
Capitolul 6701 
Cultura,Recreere si Religie 
Grupa  59 
Titlul XI-Alte cheltuieli 
Articol 13 Contribuţia statului 
pentru sprijinirea aşezămintelor 
religioase româneşti din afara 
graniţelor 

 

Se propune alocarea sumei de 
208 mii lei pentru lucrări de 
construcţii la biserica 
românească din Malainiţa, 
Valea Timocului, Serbia 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului 
Matei-Adrian Dobrovie,    
deputat USR 

Sprijinirea aşezămintelor 
religioase româneşti  din afara 
granițelor pentru menținerea, 
afirmarea și promovarea 
identității lingvistice, culturale și 
religioase. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701 
Cultura,Recreere si Religie 
Grupa  59 
Titlul XI-Alte cheltuieli 
Articol 13 
Contribuţia statului pentru 
sprijinirea aşezămintelor 
religioase româneşti din afara 
graniţelor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul nu este clar. 
Sursa de finantare este aceeasi 
cu pozitia de la care ar urma sa 
se aloce suma in cauza. 

28.  Anexa 3/13 
 

Lucrări de urgenţă la 50 biserici 
de lemn – în principal reparaţii 
la acoperişuri, la structurile de 
lemn afectate – suma necesara 
20 mii lei/ biserică. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 

Motivatia amendamentului: 
Acestea se afla intr-o avansata 
stare de degradare, sau sunt 
pericol sa sufere pagube 
insemnate din cauza distrugerii 
acoperisurilor si a structurii din 
lemn. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată  sursa de 
finanțare. 
Dealtfel, nici nu se precizeaza 
pozitia bugetara ce urmeaza a 
se suplimenta 
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minorităţi a Senatului  
Dr. Marius Paşcan – Deputat 
PMP 

29.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa 3/13/02 
Capitolul 6701 
Grupa 59 
Titlul XI Alte Cheltuieli 
 
 
 

Suplimentarea Capitolul 
6701,Grupa 59, Titlul XI Alte 
Cheltuieli cu suma de 600 mii 
lei cu destinația Continuarea 
construcţiei bisericii ortodoxe 
Rîciu, județul Mureș 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului: 
Rîciu este o comuna mare, cu o 
populație însemnată, 
majoritatea fiind de religie 
ortodoxa. Se cuvine 
continuarea lucrărilor pentru ca 
lucrările deja efectuate  
si finanțate sa nu aibă de suferit 
din cauza finalizării investiției. 
 
 
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 1.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

Amendamentul se respinge. 
Propunerile de cheltuieli cu 
dobânzile aferente titlului 
“Dobânzi” pentru bugetul de stat 
pe anul 2018 reprezintă 
obligațiile financiare ale 
Guvernului României 
reprezentat de Ministerul 
Finanțelor Publice față de 
creditorii externi sau interni 
conform contractelor de 
împrumut semnate.  
Începând cu anul 2017 s-a 
înregistrat o deteriorare a 
condițiilor de pe piețele 
financiare ceea ce a determinat 
creșterea randamentelor 
titlurilor de stat . Se estimează 
că această tendință se va 
manifesta și în cursul anului 
2018 determinând cheltuieli mai 
mari cu dobânzile și având în 
vedere și creșterea stocului 
datoriei apreciem că în anul 
2018 este posibil sa fie 
necesară chiar suplimentarea 
cheltuielilor cu dobânzile din 
titlul “Dobânzi”. 
In bugetul Secretariatului 
General al Guvernului este 
prevăzută o sumă globală 
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pentru  ̎susținerea cultelor″ 
(restaurări, conservări, reparații, 
construcții ale lăcașurilor de 
cult)  iar Secretariatul de Stat 
pentru Culte este instituția care  
elaborează şi asigură aplicarea 
strategiei şi politicilor în 
domeniul vieţii religioase 
stabilind prioritățile de finanțare 
în acest domeniu, potrivit legii 
 

30.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa 3/13/02 
Capitolul 6701 
Grupa 59 
Titlul XI Alte Cheltuieli 

Suplimentarea Capitolul 
6701,Grupa 59, Titlul XI Alte 
Cheltuieli cu suma de 600 mii 
lei cu destinația Lucrări de  
construcție capele in localitatea 
Toaca si Hodac, județul Mureș  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului 
Dr. Marius Paşcan – Deputat 
PMP 

Motivația amendamentului: 
Terenul pentru aceste obiective 
de investiții a fost achiziționat 
deja.  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 1.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 
 
 

Amendamentul se respinge. 
Propunerile de cheltuieli cu 
dobânzile aferente titlului 
“Dobânzi” pentru bugetul de stat 
pe anul 2018 reprezintă 
obligațiile financiare ale 
Guvernului României 
reprezentat de Ministerul 
Finanțelor Publice față de 
creditorii externi sau interni 
conform contractelor de 
împrumut semnate.  
Începând cu anul 2017 s-a 
înregistrat o deteriorare a 
condițiilor de pe piețele 
financiare ceea ce a determinat 
creșterea randamentelor 
titlurilor de stat. Se estimează 
că această tendință se va 
manifesta și în cursul anului 
2018 determinând cheltuieli mai 
mari cu dobânzile și având în 
vedere și creșterea stocului 
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datoriei apreciem că în anul 
2018 este posibil sa fie 
necesară chiar suplimentarea 
cheltuielilor cu dobânzile din 
titlul “Dobânzi”. 
 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului este prevăzută o 
sumă globală pentru  s̎usținerea 
cultelor″ (restaurări, conservări, 
reparații, construcții ale 
lăcașurilor de cult)  iar 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte este instituția care  
elaborează şi asigură aplicarea 
strategiei şi politicilor în 
domeniul vieţii religioase 
stabilind prioritățile de finanțare 
în acest domeniu, potrivit legii. 
 

31.  Legea bugetului de stat pe anul 
2018 
Anexa 3/13/02 

Alocarea de fonduri necesare 
finalizării proiectului 
“Construrire LĂCAŞ DE CULT 
ORTODOX ÎNVIEREA 
DOMNULUI, ANEXĂ, 
ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI 
EXTERIOARE”. 
Suma: 300.000 lei 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 

Pentru a se finaliza lucrările 
începute la data de 17.07.2012. 
 
Sursa de finanțare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2018 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
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pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului  
Deputat Steluţa Cătăniciu-Grup 
Parlamentar ALDE 

nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

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

Se aprobă alocarea sumei de 
200.000 lei pentru lucrări de 
pictură - Parohia ,,Capela Sfinții 
Împărați Constantin și Elena,, 
Oltenița 
 

Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului  
Deputat Eugen NICOLICEA 
Senator Roxana-Natalia 
PAȚURCĂ 
Deputat Sorinel-Marian 
VRĂJITORU 
 

Parohia ,,Capela Sfinții Împărați 
Constantin și Elena,, 
Oltenița, lucrări de pictură din 
nou, rest lucrari rămase 
de executat 200.000 lei. 
 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezerva al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2018 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

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

Se aprobă alocarea sumei de 
400.000 lei pentru lucrări de 
pictură - Parohia ,,Sfântul 
Gheorghe,, Șoldanu 
 
 

Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului  

Parohia ,,Sfântul Gheorghe,, 
Șoldanu, lucrări pictură din nou 
valoare deviz 400.000 lei  
 
 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezerva al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2018 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
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Deputat Eugen NICOLICEA 
Senator Roxana-Natalia 
PAȚURCĂ 
Deputat Sorinel-Marian 
VRĂJITORU 

nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

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

Se aprobă alocarea sumei de 
210.000 lei pentru lucrări de 
reparații curente interior și 
exterior - Parohia ,,Sfinții 
Împărați Constantin și Elena,, 
Curcani 
 

Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului  
Deputat Eugen NICOLICEA 
Senator Roxana-Natalia 
PAȚURCĂ 
Deputat Sorinel-Marian 
VRĂJITORU 
 

Parohia ,,Sfinții Împărați 
Constantin și Elena,, Curcani, 
reparații curente interior și 
exterior, valaore deviz 210.000 
lei. 
 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezerva al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2018 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

35.  Anexa 3/13/26 Secretariatul 
General al Guvernului/ 
Secretariatul de stat pentru 
culte/ cod 13 ordonator 
4283422 / program bugetar 
255- Lăcașuri de cult  
 

Se propune suplimentarea și 
alocarea sumei de 1.200  mii lei 
pentru consolidarea bisericii 
”Sfinții Mihail și Gavril” din 
Comuna Buzescu, județul 
Teleorman. 
 
Autori:Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Această biserică este singura 
biserică în formă de cruce din 
zonă,  având patru intrări 
identice. În prezent este în 
stadiu avansat de degradare și 
are nevoie de consolidare. 
 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 

 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului este prevăzută o 
sumă globală pentru  s̎usținerea 
cultelor″ (restaurări, conservări, 
reparații, construcții ale 
lăcașurilor de cult)  iar 
Secretariatul de Stat pentru 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Mara Calista, deputat PNL 
Eugen Pirvulescu,  senator PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 
 

Culte este instituția care  
elaborează şi asigură aplicarea 
strategiei şi politicilor în 
domeniul vieţii religioase 
stabilind prioritățile de finanțare 
în acest domeniu, potrivit legii. 
Amendamentul se respinge. 
Propunerile de cheltuieli cu 
dobânzile aferente titlului 
“Dobânzi” pentru bugetul de stat 
pe anul 2018 reprezintă 
obligațiile financiare ale 
Guvernului României 
reprezentat de Ministerul 
Finanțelor Publice față de 
creditorii externi sau interni 
conform contractelor de 
împrumut semnate.  
Începând cu anul 2017 s-a 
înregistrat o deteriorare a 
condițiilor de pe piețele 
financiare ceea ce a determinat 
creșterea randamentelor 
titlurilor de stat . Se estimează 
că această tendință se va 
manifesta și în cursul anului 
2018 determinând cheltuieli mai 
mari cu dobânzile și având în 
vedere și creșterea stocului 
datoriei apreciem că în anul 
2018 este posibil sa fie 
necesară chiar suplimentarea 
cheltuielilor cu dobânzile din 
titlul “Dobânzi”. 
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36.  Anexa nr.3/13- Secretariatul 
General al Guvernului : Capitol 
5001, Grupa 10, Titlul I 
Cheltuieli de personal, Articol 
01-Cheltuieli salariale in bani 
 
Anexa nr.3/13: Capitol 5001, 
Grupa 71, Titlul XIII Active 
nefinanciare, Articol 01-Active 
fixe 
 
 

Reducerea cu 222100 mii lei a 
sumelor propuse a fi alocate in 
anul 2018 la Titlul I_Cheltuieli 
de personal   
 
Creşterea cu 222100 mii lei a 
sumelor propuse a fi alocate in 
anul 2018 la Titlul XIII_ Active 
nefinanciare 
 
 
Autor:  
Senator Nicoleta Ramona Dinu 
Uniunea Salvaţi România 
 
 

În cazul Secretariatului General 
al Guvernului, alocarea 
bugetară totală propusă pentru 
anul 2018 este 1336343 mii lei, 
crescând cu 265410 mii lei faţă 
de execuţia preliminată la 
nivelul anului 2017. Pentru a se 
crea premisele accelării de o 
manieră durabilă a economiei 
naţionale este necesar ca 
alocarea către investiţiile în 
active nefinanciare să fie mai 
mult decât egală cu creşterea 
propusă de 265410 mii lei. 
Astfel, propunem diminuarea 
cheltuielilor de personal 
(cheltuieli salariale în bani) cu  
222100 mii lei pentru ca 
împreună cu suma deja 
proiectată la Tiltul XIII-Active 
nefinanciare de 43360 mii lei să 
se stabilească  pentru anul 
2018 o valoare a investiţiilor în 
active nefinanciare de 265460 
mii lei. Această modificare 
marchează o schimbare de 
paradigmă în contrucţia 
bugetului general consolidat 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu se precizează poziţiile 
bugetare propuse a se diminua, 
ceea ce contravine prevederilor 
art. 17, alin. (31) din Legea 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit 
cărora „modificarea creditelor 
bugetare şi/sau de angajament, 
ca urmare a amendamentelor 
[…], se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare”. 
- diminuarea cheltuielilor 
salariale în bani va conduce la 
neplata drepturilor de personal 
reglementate de legislația în 
vigoare, în condițiile în care 
fondurile alocate Secretariatului 
General al Guvernului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2018. 
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necesară pentru a dinamiza 
economia naţională prin 
investiţii şi nu prin consum, 
ceea ce are potential să 
atenueaze amplitudinea fazelor 
ciclului economic şi să anihileze 
parţial resorturile volatilităţii 
economice. Un coeficient 
supraunitar calculat ca raport 
între investiţiile induse în anul 
2018 şi variaţia alocării 
bugetare în 2018 faţă de 2017, 
la nivelul acestui ordonator 
principal de credite, va genera 
efecte de accelerare în 
economie. De asemenea, se 
creează un context prin care 
statul îşi foloseşte resursele 
bugetare pentru a susţine 
activitatea economică 
contribuind la consolidarea 
mediului de afaceri. În acest 
mod, treptat personalul angajat 
în sectorul public poate migra 
către sectorul privat aşa cum 
este firesc în sistemul 
economiei de piaţă, devenind 
resursă umană productivă în 
societate. 

37.  Anexa nr.3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului : Anexa 
3/13/02 / Capitolul 6701 / 
Cultura, Recreere si Religie 
/Grupa 59/ Titlul XI – Alte 

Se majoreaya cu 256.000 mii 
lei bugetul Secretariatului 
General al Guvernului - Anexa 
nr.3/13/02 Capitolul 6701 / 
Cultura, Recreere si Religie 

Suplimentarea cu suma de 
256.000 mii lei care este 
necesara pentru a putea acorda 
sprijin financiarpentru: 

a) Continuarea sprijinirii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare  
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cheltuieli Alin.12 Sustinerea 
Cultelor 
 

/Grupa 59/ Titlul XI – Alte 
Suplimentarea cheltuieli Alin.12 
Sustinerea Cultelor 
 
Autor: 
Deputat Iulius Firckzac 

Catedralei Mantuirii 
neamului – 80.000 mii lei 

b) Continuarea sprijinirii 
obiectivelor prioritare ale 
cultelor cu relevanta in 
marcarea Centenarului 
Marii Uniri – 20.000 mii 
lei 

c) Continuarea sprijinirii 
manifestarilor culturale 
pentru aniversarea 
Centenarului marii Uniri 
– 10.000 mii lei 

d) Continuarea sprijinului 
financiar acordat 
unitatilor de cult din afara 
grantielor care apartin 
cultelor religioaser din 
Romania – 20.000 mii lei 

Sustinerea activitatilor social-
caritabile organizate de cultele 
religioase si asigurarea 
sprijinului financiar pentru 
constructii, reparatii de lacasuri 
de cult, dari si pentru alte 
activitati desfasurate de 
unitatile de cult ale cultelor 
recunoscute in Romania - 
170.000 mii lei. 

 
 

 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/14 Ministerul Afacerilor Externe 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Ministerul Afacerilor Externe, 
Anexa 3/14/5000/10 Titlul I 
Cheltuieli de personal 

Alocarea a 250 mii lei pentru 
finanțarea și facilitarea de 
cursuri de pregătire 
profesională în sensul 
îmbunătățirii calității serviciilor 
oferite ambasade și consulate 
prin funcționarii publici din 
ambasade/ consulate ce intră în 
contact direct cu cetățenii 
români de pretutindeni în 
nevoie de asistența de orice fel. 
Dep Nicolae Daniel POPESCU, 
USR 

Suma este necesară pentru 
îmbunătățirea serviciilor oferite 
de către ambasade/ consulate 
românilor de pretutindeni. Orice 
surplus poate fi folosit pentru 
acoperirea costurilor necesare 
pentru organizarea unui 
consulat itinerant.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 250 mii 
lei a Cap. 5001, grupa 72,  Titlul 
XIV din Anexa 3/28, 
MINISTERUL 
COMUNICAȚIILOR ȘI 
SOCIETĂȚII 
INFORMAȚIONALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-majorarea cheltuielilor de 
personal ale Ministerului 
Afacerilor Externe conduce la 
nerespectarea plafoanelor 
nominale ale cheltuielilor de 
personal prevăzute în Strategia 
fiscal-bugetară pentru perioada 
2018-2020; 
-  potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
- cheltuielile cu pregătirea 
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angajaților nu se suportă de la 
titlul ”Cheltuieli de personal”; 
-fondurile alocate Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2018. 

 
2.  Ministerul Afacerilor Externe, 

Anexa 3/14/5008 fonduri 
Externe Nerambursabile 

Alocarea a 100 mii lei pentru 
implementarea unui Centru de 
Asistenta al sistemelor 
componente  ale  Sistemului  
Informatic Integrat Consular E-
Cons (SNIV, e-Viza, CCSCRS, 
SIMISC). 
 
Dep Nicolae Daniel POPESCU, 
USR 

Suma este necesara pentru 
asigurarea  mentenanței  tuturor  
sistemelor componente  ale  
Sistemului  Informatic Integrat 
Consular E-Cons. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 100 mii 
lei a Cap. 5001, grupa 72,  Titlul 
XIV din Anexa 3/28, 
MINISTERUL 
COMUNICAȚIILOR ȘI 
SOCIETĂȚII 
INFORMAȚIONALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-  potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
-fondurile alocate Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2018. 
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3.  Ministerul Afacerilor Externe, 

Anexa 3/14/5008 fonduri 
Externe Nerambursabile 

Alocarea a 200 mii lei pentru 
continuarea organizării unor 
reuniuni regionale consulare (în 
Italia, Spania, Marea Britanie,  
Franța,  Belgia  și  Austria),  cu  
obiectiv  în uniformizarea 
prestării  serviciilor  consulare 
 
Dep Nicolae Daniel POPESCU, 
USR 

Suma este necesara pentru 
uniformizarea prestării  
serviciilor  consulare,  corecta  
aplicare  a instrucțiunilor  în  
materie  și aplicarea 
corespunzătoare a 
instrumentelor reprezentate de  
platformele informatice 
consulare, componente ale E-
Cons. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 200 mii 
lei a Cap. 5001, grupa 72,  Titlul 
XIV din Anexa 3/28, 
MINISTERUL 
COMUNICAȚIILOR ȘI 
SOCIETĂȚII 
INFORMAȚIONALE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-  potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
-fondurile alocate Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2018. 
 

4.  Ministerul Afacerilor Externe, 
Anexa 3/14/5000/10 Titlul I 
Cheltuieli de personal 
 

Alocarea a 100 mii pentru 
organizarea unor misiuni de 
evaluare și îndrumare, în regim 
inopinat, la misiunile 
diplomatice/oficiile consulare,  
cu  obiectivul  principal  de  

Suma este necesară pentru 
îmbunătățirea serviciilor oferite 
de către ambasade/ consulate 
destinate românilor de 
pretutindeni pentru fluidizarea și 
optimizarea timpului de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-majorarea cheltuielilor de 
personal ale Ministerului 
Afacerilor Externe conduce la 
nerespectarea plafoanelor 
nominale ale cheltuielilor de 
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optimizare  a  modului  de lucru, 
dar și de evaluare a 
corectitudinii folosirii 
mecanismelor informatice, 
inclusiv din perspectiva 
securizării sistemului și 
protecției datelor cu caracter 
personal. 
Dep Nicolae Daniel POPESCU, 
USR 

așteptare și răspuns la 
diversele cereri de servicii 
consulare. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 100 mii 
lei a Cap. 5001, grupa 72,  Titlul 
XIV din Anexa 3/28, 
MINISTERUL 
COMUNICAȚIILOR ȘI 
SOCIETĂȚII 
INFORMAȚIONALE 

personal prevăzute în Strategia 
fiscal-bugetară pentru perioada 
2018-2020; 
-  potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
-fondurile alocate Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2018. 
 

5.  Ministerul Afacerilor Externe, 
Anexa 3/14/5008 fonduri 
Externe Nerambursabile 

Alocarea a 200 mii pentru 
promovarea  publică  a  
activității  consulare  prin  
intensificarea  acțiunilor  de 
popularizare a Sistemului 
Informatic Integrat E-Cons, în 

Sumele sunt necesare pentru 
asigurarea finanțării unei 
campanii de comunicare având 
ca țintă populația din România 
ce plănuiește să emigreze, 
pentru a asigura informarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-  potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
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special a Portalului Extern al 
Sistemului Informatic pentru 
Managementul Integrat al 
Serviciilor pentru Cetățeni 
(SIMISC) cat și a sistemului 
Centrului de Contact și Suport 
al Cetățenilor Romani din 
Străinătate (CCSCRS);  
derularea  unor  campanii  
tematice  de  informare  a  
cetățenilor  romani  care  se 
deplasează în străinătate și 
consolidarea prezentei  
MAE/DCons în mediul on-line, 
în special pe platformele de 
socializare disponibile. 
Dep Nicolae Daniel POPESCU, 
USR 

obiectiva, corecta și completă a 
candidaților la emigrare cu 
privire la drepturile pe care le-ar 
avea în țara de destinație și a 
serviciilor de reprezentare puse 
la dispoziția cetățeanului 
roman, de statul român. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 200 mii 
lei a Cap. 5001, grupa 72,  Titlul 
XIV din Anexa 3/28, 
MINISTERUL 
COMUNICAȚIILOR ȘI 
SOCIETĂȚII 
INFORMAȚIONALE 

propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
- în bugetul fondurilor externe 
nerambursabile se cuprind 
numai cheltuielile aferente 
proiectelor finanțate din fonduri 
externe nerambursabile, 
cheltuielile care se propun a fi 
suplimentate se finanțează de 
la bugetul de stat; 
-fondurile alocate Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2018. 
 

6.  Anexa3/14/02 MAE 
Capitol 5001 
Grupa  20 
Titlul II-Bunuri si servicii 
Articol 25 

Se propune majorarea sumei 
alocate (9 mii lei) cu 14.000 mii 
lei 
 
 

MAE trebuie să asigure servicii 
de asistență juridică și 
translatori de limba locală 
pentru românii care ajung în 
situații delicate în țările unde 
trăiesc (ex: încredințarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-fondurile alocate Ministerului 
Afacerilor Externe au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2018; 
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Cheltuieli judiciare si 
extrajudiciare derivate din 
actiuni in reprezentarea 
intereselor statului potrivit 
dispozitiilor legale 

 

 
Autorul amendamentului: 
Matei-Adrian Dobrovie    
deputat USR 

copiilor altor familii)   
Sursa de finanţare:  
4000 mii lei redirecţionaţi de la 
Anexa3/14/02 MAE Capitol 
5001 Grupa  10 Titlul I-
Cheltuieli de personal Articol 01 
Alineat 05 Sporuri pt.Condiții de 
munca  
3000 mii lei redirecţionaţi de la 
Anexa3/14/02 MAE Capitol 
5001Grupa  10 Titlul I-Cheltuieli 
de personal Articol 01 Alineat 
06 Alte sporuri 
5000 mii lei redirecţionaţi de la 
Anexa3/14/02 MAE Capitol 
5001 Grupa  10 Titlul I-
Cheltuieli de personal Articol 01 
Alineat 30 Alte drepturi salariale 
în bani 
2000 mii lei redirecţionaţi de la 
Anexa3/14/02 MAE Capitol 
5001Grupa  20 Titlul II-Bunuri si 
servicii Articol 01 Alineat 30 Alte 
bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare 

- diminuarea cheltuielilor de 
personal are ca efect neplata 
unor drepturi reglementate de 
legislația în vigoare pentru 
personalul Ministerului 
Afacerilor Interne. 
 

7.  Anexa 3/14 Ministerul Afacerilor 
Externe 
 
5001 Cheltuieli – Buget de stat 
5101 AUTORITATI PUBLICE 

Propunem includerea în 
cheltuielile aferente acestui 
program a următoarelor 
obiective, pe instituții: 
1. Aeroportul Internațional Sibiu 
- achiziționarea echipamentelor 

În vedere derulării în bune 
condiții a Summitului din 2019 a 
Consiliului UE, autoritățile 
sibiene doresc să se 
pregătească temeinic și din 
timp pentru asigurarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- potrivit art. 14 alin. (2) din 
Legea nr. 500/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare, nicio cheltuială nu 
poate fi înscrisă în buget şi nici 
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SI ACTIUNI EXTERNE 
 
Anexa 3/14/27 
Program 
Președenția Consiliului UE-19 
 
Propuneri 2018 .....112.820 mii 
lei 

de securitate (sistem de 
detecție perimetral, sisteme de 
supraveghere video în terminal 
pasageri, detector de urme de 
explozibil, etc.) 
Propuneri 2018 .... 6.405 mii lei 
2. Spitalului Clinic Județean de 
Urgență Sibiu – achiziționarea 
de autospeciale transport și 
intervenție pacienți, precum și  
a aparaturii medicale absolut 
necesare pentru intervenții în 
cazul unor probleme medicale 
care pot apărea la membri ai 
delegațiilor internaționale 
Propuneri 2018 .... 3.372 mii lei 
Autori: 
Biró Rozália, Benedek 
Zacharie, Erdei D. István - 
deputaţi UDMR 
Novák Csaba Zoltán, Tánczos 
Barna - senatori UDMR 

condițiilor de securitate a 
participanților, precum și pentru 
situații medicale imprevizibile. 
 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 
  

angajată şi efectuată din 
acesta, dacă nu există bază 
legală pentru respectiva 
cheltuială, 
- potrivit legislației în vigoare, 
Ministerul Afacerilor Externe nu 
are atribuții în finanțarea unor 
obiective de investiții ale 
autorităților publice locale; 
-  potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
-fondurile alocate Ministerului 
Afacerilor Externe au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2018. 
 

8.  Anexa nr. 3/14/02 Se suplimentează creditele Motivaţia amendamentului:  Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 8 - 

capitolul 5101„Autorități publice 
și acțiuni externe" 
grupa 10 „Titlul I Cheltuieli de 
personal” 
grupa 20 „Titlul II Bunuri și 
servicii” 

bugetare în anul 2018 cu suma 
de 4.750 mii lei din care: 750 
mii lei la grupa 10 „Titlul I 
Cheltuieli de personal” și 4.000 
mii lei la grupa 20 „Titlul II 
Bunuri și servicii”.  
În mod corespunzător se 
modifică celelalte anexe la 
bugetul Ministerului Afacerilor 
Externe, după caz. 
 
Autor:  
Deputat Eugen TOMAC Grupul 
parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
operaționalizării institutelor a 
căror organizare și funcționare 
este în întârziere, precum 
Institutul Cultural Român Kiev, 
inclusiv filiala de la Cernăuți și 
Institutul Cultural Român 
Belgrad. 
Conform Legii nr. 356/2003 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Institutului 
Cultural Român, cheltuielile 
administrative aferente înființării 
institutelor culturale româneşti 
din străinătate sunt finanţate de 
la bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului Afacerilor Externe. 
Sursa de finanțare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 4.750 mii lei de la 
anexa nr.3/16/02, capitolul 5101 
„Autorități publice și acțiuni 
externe”, grupa 20 „Titlul II 
Bunuri și servicii”, articolul 01 
„Bunuri și servicii”, alineatul 30 
„Alte bunuri si servicii pentru 
întreținere si funcționare”. 

-majorarea cheltuielilor de 
personal ale Ministerului 
Afacerilor Externe conduce la 
nerespectarea plafoanelor 
nominale ale cheltuielilor de 
personal prevăzute în Strategia 
fiscal-bugetară pentru perioada 
2018-2020; 
- finanțarea institutelor culturale 
din străinătate se asigură de la 
capitolul bugetar 6701 ”Cultură, 
recreere și religie” și nu de la 
capitolul 5101 ”Autorități publice 
și acțiuni externe”; 
-  potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
-fondurile alocate Ministerului 
Afacerilor Externe au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
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atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2018. 
 

9.  Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3/14  
Capitolul 5001/grupa 10/ 
subcapitol 02/ art. 01/ alin./ 01 
Salarii de bază 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 20.000 
mii lei pentru suplimentarea 
personalului consular. 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Constantin Codreanu 
Grupul parlamentar PMP  

Reducerea taxelor consulare de 
la 1 februarie 2017, cu 
aproximativ 66,67% faţă de 
anul precedent, a afectat 
activitatea misiunilor 
diplomatice în Diaspora, mai 
ales organizarea consulatelor 
itinerante, deoarece personalul 
aferent era plătit din taxele de 
urgenţă în cauză. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Afacerilor Externe, 
prin redistribuirea fondurilor din 
alte capitole bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-majorarea cheltuielilor de 
personal ale Ministerului 
Afacerilor Externe conduce la 
nerespectarea plafoanelor 
nominale ale cheltuielilor de 
personal prevăzute în Strategia 
fiscal-bugetară pentru perioada 
2018-2020; 
-  potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
-fondurile alocate Ministerului 
Afacerilor Externe au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
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pentru anul 2018. 
 

10.  Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 /14 /01 
capitolul 5101/ titlul 70 
Cheltuieli de capital 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 mii lei pentru extinderea 
rețelei consulare prin înfiinţarea 
unui birou consular în zona 
Ungheni. 
 
 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Constantin Codreanu, 
Grupul parlamentar PMP  

Majorarea sumei în vederea 
înfiinţării unui nou birou 
consular în zona Ungheni se 
justifică ţinând cont de numărul 
mare de persoane repuse în 
drepturile de cetățeni români 
din zonă, ce ar putea avea 
astfel posibilitatea depunerii 
jurământului de credință la 
Ungheni. 
Jurământul de credință poate fi 
depus doar la Bălți, Chișinău și 
Cahul, ceea ce provoacă mari 
incomodități și cozi 
interminabile. Biroul consular de 
la Ungheni a fost creat în 
scopul de a servi cât mai bine 
locuitorii din regiune, însă, 
pentru a-și atinge obiectivul 
stabilit, este necesară 
extinderea ariei serviciilor 
consulare pentru a putea 
răspunde cererilor din zona 
Ungheni. 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Afacerilor 
Externe, prin redistribuirea 
fondurilor din alte capitole 
bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (21) din Legea nr. 
500/2002  „Parlamentul va lua 
în dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
- responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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-   obiectivele de investiţii 
noi se cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-fondurile alocate Ministerului 
Afacerilor Externe au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2018. 
 

11.  Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3/14  
Capitolul 5101/ titlul 70 
Cheltuieli de capital 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 mii lei în vederea 
continuării procesului de 
deschidere a Institutului 
Cultural Român Kiev, cu filială 
la Cernăuți, a Institutului 
Cultural Român Moscova, a 
Institutului Cultural Belgrad și a 
Institutului Cultural Atena, 
pentru punerea în aplicare a 
prevederilor  Hotărârii de 
Guvern nr. 492/2004. 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Constantin Codreanu, 
Grupul parlamentar PMP  

ICR Kiev deţine baza legală 
internă de înfiinţare, încă din 
anul 2007, partea română 
înştiinţând partea ucraineană 
despre deschiderea ICR Kiev, 
cu filială la Cernăuți. ICR 
Moscova urma să fie deschis 
foarte curând, potrivit 
asigurărilor MAE. De 
asemenea, cadrul legal privind 
ICR Belgrad și ICR Atena 
(Hotărârea de Guvern nr. 
492/2004) trebuie aplicat. 
Se solicită majorarea sumei în 
vederea continuării procesului 
de deschidere a celor patru 
ICR-uri – proces stopat odată 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (21) din Legea nr. 
500/2002  „Parlamentul va lua 
în dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
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cu schimbările produse în 
organigrama MAE. 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Afacerilor 
Externe, prin redistribuirea 
fondurilor din alte capitole 
bugetare. 

ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
- finanțarea institutelor culturale 
din străinătate se asigură de la 
capitolul bugetar 6701 ”Cultură, 
recreere și religie” și nu de la 
capitolul 5101 ”Autorități publice 
și acțiuni externe”; 
- responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
-   obiectivele de investiţii 
noi se cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-fondurile alocate Ministerului 
Afacerilor Externe au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
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pentru anul 2018. 
 

12.  Ministerul Afacerilor Externe 
Anexa 3/14 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Afacerilor Externe cu 
4.500 mii lei pentru înființarea 
unui birou consular în Palma de 
Mallorca, Spania. 
 
Senator Viorel Badea, PNL 

Este necesară deschiderea 
unui birou consular în Palma de 
Mallorca, având în vedere 
numărul important de români 
rezidenţi în Insulele Baleare, 
necesitatea de protecţie şi 
asistenţă consulară a acestora, 
distanţa considerabilă faţă de 
cea mai apropiată misiune 
diplomatică și costurile ridicate 
necesare deplasării către cea 
mai apropiată misiune 
diplomatică. 
 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 4.500   
mii lei a sumelor prevăzute   la 
Anexa nr. 3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE /Capitolul 
5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 
50/ TITLUL V FONDURI DE 
REZERVA 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar,precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
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efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

13.  Ministerul Afacerilor Externe 
Anexa 3/14 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Afacerilor Externe cu 
4.500 mii lei pentru înființarea 
unui birou consular în Aarhus, 
Danemarca. 
 
Senator Viorel Badea, PNL 

Este necesară deschiderea 
unui birou consular în Aarhus, 
având în vedere numărul 
important de români rezidenţi în 
regiune, necesitatea de 
protecţie şi asistenţă consulară 
a acestora, distanţa 
considerabilă faţă de cea mai 
apropiată misiune diplomatică și 
costurile ridicate necesare 
deplasării către cea mai 
apropiată misiune diplomatică. 
 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 4.500   
mii lei a sumelor prevăzute   la 
Anexa nr. 3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE /Capitolul 
5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 
50/ TITLUL V FONDURI DE 
REZERVA 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
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Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar,precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

14.  Ministerul Afacerilor Externe 
Anexa 3/14 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Afacerilor Externe cu 
4.500 mii lei pentru înființarea 
unui birou consular în Tenerife, 
Spania. 
 
Senator Viorel Badea, PNL 

Este necesară deschiderea 
unui birou consular în Tenerife, 
având în vedere numărul 
important de români rezidenţi în 
regiune, necesitatea de 
protecţie şi asistenţă consulară 
a acestora, distanţa 
considerabilă faţă de cea mai 
apropiată misiune diplomatică și 
costurile ridicate necesare 
deplasării către cea mai 
apropiată misiune diplomatică. 
 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 4.500   
mii lei a sumelor prevăzute   la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
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Anexa nr. 3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE /Capitolul 
5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 
50/ TITLUL V FONDURI DE 
REZERVA 
 

credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar,precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

15.  Ministerul Afacerilor Externe 
Anexa 3/14 

Suplimentarea bugetului 
Ministerul Afacerilor Externe cu 
4.500 mii lei pentru 
achiziționarea unui nou sediu în 
care să funcționeze Consulatul 
General al României la 
Cernăuți. 
 

Actualul spațiu în care își 
desfășoară activitatea 
Consulatul General al României 
la Cernăuți este insuficient, 
neconform pentru o imagine 
reprezentativă a României. 
 
Sursa de finanțare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
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Senator Viorel Badea, PNL Diminuarea cu suma de 4.500   
mii lei a sumelor prevăzute   la 
Anexa nr. 3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE /Capitolul 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
- responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
-   obiectivele de investiţii 
noi se cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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1.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ 
Infrastructură / Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea și 
alocarea sumei de 10.821,92 
mii lei pentru amenajare 
legătură între străzile Cometei 
și Centura Arad, Mun. Arad, 
jud. Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Varga Glad Aurel - Deputat 
PNL Cristina Ioan - Senator 
PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Procedura de achiziție a 
contractului de lucrări este în 
desfășurare,   lungimea 
legăturii rutiere 2.496 m. 
                   
 Sursa de finanţare:   
Redistribuirea creditelor 
bugetare în cadrul PNDL  în  
Anexa nr. 3/15 
                   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

2.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ 
Infrastructură / Programul 

Se propune suplimentarea și 
alocarea sumei de 1.200 mii lei 
pentru finalizare investiție 
stadion UTA Arad, Mun. Arad, 
jud. Arad. 

Suma cerută este pentru a 
finalizare investiției făcută cu 
privire la stadionul UTA din 
Arad, respectiv pentru nivel trei 
tribună, modernizare nocturnă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
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Național de Dezvoltare Locală  
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Varga Glad Aurel - Deputat 
PNL Cristina Ioan - Senator 
PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

și instalare gazon cu instalație 
de încălzire, udat și drenaj. 
 
Sursa de finanţare:   
Redistribuirea creditelor 
bugetare în cadrul PNDL  în  
Anexa nr. 3/15  

beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

3.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ 
Infrastructură / Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea și 
alocarea sumei de 2.000 mii lei 
pentru modernizare rețea de 
termoficare CET, Mun. Arad, 
jud. Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Varga Glad Aurel - Deputat 
PNL Cristina Ioan - Senator 

Alocarea acestei sume este 
necesară întrucât  la CET este 
nevoie : de reducerea 
pierderilor din sistemul 
centralizat de distribuție a 
agentului termic; 
mărirea confortului oferit 
cetățenilor pentru încălzirea 
locuinței și pentru 
reducerea costurilor de 
exploatare 
 
Sursa de finanţare:   
Redistribuirea creditelor 
bugetare în cadrul PNDL  în  
Anexa nr. 3/15 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
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PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
anuală, întocmeşte lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobă 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice. 
 

4.  Anexa 3/15/27 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ 
Infrastructură / Programului 
Național de Dezvoltare Locală-  
etapa II” 
Cod 15/ordonator 
26369185/cod program 1725 
 

Se propune suplimentarea și 
alocarea sumei de 32.556 mii 
lei pentru reabilitare străzi în 
Mun. Arad, jud. Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Varga Glad Aurel - Deputat 
PNL Cristina Ioan - Senator 
PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Procedura de achiziție a 
contractului de lucrări este 
în desfășurare. Investitia va 
asigura un grad sporit de 
confort cetățenilor din 
Municipiu,  va 
crește siguranța în trafic și va 
contribui la diminuarea 
suspensiilor solide și 
a cantitații de dioxid de carbon. 
 
Sursa de finanţare:   
Redistribuirea creditelor 
bugetare în cadrul PNDL  în  
Anexa nr. 3/15 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

5.  Legea Bugetului de Stat pe Se propune alocarea sumei de Continuarea lucrărilor de Se propune respingerea 
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anul 2018 
Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Cap.5001, Grupa 70 – 
Cheltuieli de capital/Credite 
bugetare. 

23.000,00 mii lei pentru 
obiectivul „Consolidarea și 
restaurarea Teatrului Mihai 
Eminescu din municipiul 
Botoșani”, județul Botoșani 
Suma se compune din:   
- 8 milioane lei,  reprezentând  
lucrări de comsolidare, care nu 
au fost cuprinse în 
documentația inițialăși nu au 
fost licitate; 
- 15 milioane lei, rest de 
executat din contractul de 
lucrări inițial; 
Includerea în lista obiectivelor 
de investiții ce se vor realiza 
prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Ordonanța 
de Urgență nr.28/10.04.2013 
pentru aprobarea Programului 
național de dezvoltare locală 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat PNL Achiţei Vasile 
Cristian 
Senator PNL Şoptică Costel 

consolidare, reabilitare și 
restaurare a Teatrului 
M.Eminescu Botoșani este 
necesară având la bază 
concluziile expertizei tehnice 
actualizate în 2016, clădirea 
fiind de importanță majoră 
pentru municipiu, inaugurată în 
1914 (clădire inclusă pe lista 
monumentelor). Orice întârziere 
în execuția consolidării 
periclitează structura în 
ansamblul său, așa cum se 
găsește azi, în ipoteza 
exploatării conform funcțiunii 
sale curente, cât și în caz de 
seism, știut fiind că un teatru 
este o aglomerare de oameni, 
iar neabordarea cu maximă 
responsabilitate a acestei 
intervenții, dovedită ca fiind 
absolut necesară, prezintă un 
risc major pentru viață, punând 
în pericol siguranța oamenilor 
în folosul cărora acest edificiu 
există și, în același timp, 
constituind un atentat asupra 
patrimoniului istoric și cultural 
național. 
 
Sursa de finanţare:   
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 

amendamentului întrucât:  

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților si 
Senat 

6.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – cu suma 
de 14.000 mii lei în vederea 
continuării lucrărilor pentru 
„Parcul Balnear Beltiug”, 
comuna Beltiug,  Judeţul Satu 
Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a 
SenatuluiComisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat PNL Romeo Nicoară 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor la „Parcul 
Balnear Beltiug” din comuna 
Beltiug, județul Satu Mare. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuirea sumei de 14.000 
mii lei  de la Anexa nr.3/15, 
capitolul 5000, grupa/titlul  
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica ordonatorul principal 
de credite, capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se propune redistribuirea. 
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Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților si 
Senat 

7.  Anexa nr. 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 55 - 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 

Se propune alocarea sumei de 
461 mii lei pentru achitarea 
contravalorii lucrărilor de 
modernizare drumuri locale în 
comuna Izvoarele, județul 
Tulcea, dispusă prin hotărâre 
judecătorească. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a 
SenatuluiComisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat PNL Șișcu George 
Deputat PNL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților si 
Senat 

Lucrarea Modernizare drumuri 
locale Izvoarele, în valoare de 
461 mii lei, a fost executată de 
SC Glacial Prod SRL și trebuie 
achitată din bugetul local al 
comunei Izvoarele, conform 
hotărârii judecătorești Sentința 
civilă nr. 778/2017 rămasă 
definitivă. 
Sursa de finanțare:   
Prin redistribuirea sumelor 
aferente Anexei nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 55 - 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
-Sursa de finanţare menţionată 

nu poate fi avută în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru toti 

ordonatorii principali de credite 

au  fost  dimensionate în  raport  

cu sarcinile  ce  le revin  acestor  

institutii pe  anul  2018. 
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8.  Anexa nr. 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 55 - 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 

Se propune alocarea sumei de 
282 mii lei pentru achitarea 
penalizarilor aferente 
contravalorii lucrărilor de 
Amenajare spații verzi în 
comuna Dăcăeni, județul 
Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a 
SenatuluiComisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat PNL Șișcu George 
Deputat PNL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare reunite 
ale PNL 

În anul 2011 Primăria Comunei 
Dăcăeni, jud Tulcea a avut în 
derulare un contract de 
finanțare nerambursabilă în 
valoare de 500 mii lei la 
obiectivul Amenajare spații 
verzi în comuna Dăcăeni, 
județul Tulcea, prin Fondul 
Național de Mediu. Deoarece 
Fondul Național de Mediu a 
virat suma cu întârziere, plata 
către furnizor s-a făcut târziu iar 
acest a calculat penalități în 
valoare de 282 mii lei. UAT 
Comuna Dăeni neavând 
disponibilități, furnizorul s-a 
adresat instanței de judecată, 
câștigând procesul, drept 
urmare conturile Primăriei fiind 
blocate. În aceste condiții suma 
este necesară pentru buna 
funcționare a UAT Comuna 
Dăeni. 
 
Sursa de finanțare:  Prin 
redistribuirea sumelor aferente 
Anexei nr. 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 55 - 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 

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

finanțarea acestor categorii de 

cheltuieli din bugetul MDRAPFE  

 

9.  Anexa nr. 3/15/28 Ministerul Se propune alocarea sumei de Studiul de fezabilitate pentru Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Programul de investiții publice 
c. Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 
 

71,40 mii lei pentru achitarea 
contravalorii studiului de 
fezabilitate pentru reabilitare 
dispensar uman în comuna 
Izvoarele, județul Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a 
SenatuluiComisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat PNL Șișcu George 
Deputat PNL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților si 
Senat 

reabilitare dispensar uman în 
comuna Izvoarele a fost 
executat conform contractului 
nr. 4235/02.10.2017 și depus la 
Ministerul Dezvoltării. Sumele 
trebuie achitate de către 
Primăria Izvoarele din bugetul 
local, dar primăria nu dispune 
de aceste sume. 
 
Sursa de finanţare:   
Din suma prevăzută la Anexa 
nr. 3/15/28 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Programul de investiții publice 
c. Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 

întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă 
de finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Cheltuielile pentru studiile de 
fezabilitate se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

10.  Anexa nr. 3/15/28 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 

Se propune alocarea sumei de 
157 mii lei pentru achitarea 
contravalorii studiului de 
fezabilitate pentru modernizare 

Studiul de fezabilitate pentru 
reabilitare dispensar uman în 
comuna Izvoarele a fost 
executat conform contractului 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă 
de finanţare, nefiind precizate 
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Programul de investiții publice 
c. Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 
 

infrastructură drumuri comunale 
în comuna Izvoarele, județul 
Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a 
SenatuluiComisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat PNL Șișcu George 
Deputat PNL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților si 
Senat 

nr. 4236/02.10.2017 și depus la 
Ministerul Dezvoltării. Sumele 
trebuie achitate de către 
Primăria Izvoarele din bugetul 
local, dar primăria nu dispune 
de aceste sume. 
 
Sursa de finanţare:   
Din suma prevăzută la Anexa 
nr. 3/15/28 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Programul de investiții publice 
c. Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 

poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Cheltuielile pentru studiile de 
fezabilitate se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

11.  Anexa nr. 3/15  
Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 

Se propune alocarea sumei de 
25.528 mii lei pentru 
construirea parkingului din 
Hașdeu, de pe strada 
Păstorului nr 67-69, Municipiul 
Cluj-Napoca, jud. Cluj 

Datorită unui număr redus 
(insuficient) de locuri de 
parcare în incinta campusului 
universitar, studenții care dețin 
autoturisme sunt obligați de 
situație, cu încălcarea 
repetativă a regulilor 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

-Nu există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 10 - 

Dezvoltare Locală Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputaţi PNL:  
Stamatian Florin 
Oros Adrian 
Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților si 
Senat  

elementare de circulație, să 
parcheze pe străzile adiacente 
– Hasdeu, Păstorului, Piezișă - 
până la zona pietonală – pe 
ambele direcții, pe trotuare și 
pe carosabil, reducând și 
deoseori blocând benzile de 
circulație și trotuarele. 
Număr de locuri:  320 
Sursa de finanţare:   
Majorarea veniturilor bugetare 
prin reducerea evaziunii fiscale 
în urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea de impozite şi 
taxe estimate de MF la 5 
miliarde lei. 

Național de Dezvoltare Locală 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

12.  Anexa nr. 3/15  
Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
37.224 mii lei pentru 
construirea parkingului de pe 
strada Primăverii, Municipiul 
Cluj-Napoca, jud. Cluj 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputaţi PNL:  
Stamatian Florin 
Oros Adrian 

Aproximativ 60 de garaje ale 
locuitorilor din zona viitorului 
parking vor fi dezafectate, iar 
proprietarii, alături de alţi clujeni 
care deţin locuri de parcare 
acolo, vor avea parcări 
asigurate în viitorul parking. 
Prin construirea acestui 
parking, se va rezolva atât 
problema locurilor de parcare, 
cât şi decongestionarea 
circulaţiei din această zonă 

  

Număr de locuri:  440  
Sursa de finanţare:  Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

-Nu există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților si 
Senat  

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

13.  Anexa nr. 3/15  
Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
19.481 mii lei pentru 
construirea parking-ului de pe 
strada Mogoșoaia, Municipiul 
Cluj-Napoca, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților si 
Senat  

Terenul pe care se propune 
construirea parkingului este în 
suprafaţă de 3910 metri pătraţi 
şi este situat în cartierul 
Mănăştur delimitat de străzile 
Almaşului, Primăverii, 
Mogoşoaia şi Emil Cioran într-
un spaţiu ocupat în prezent de 
99 de garaje construite în 
sistem provizoriu (33 metalice 
şi 66 din betoane). Toate 
garajele individuale, cele 
existente pe amplasament, 
inclusiv cele din arealul studiat, 
se propun pentru demolare 
Număr de locuri:  292  
 
Sursa de finanţare:  Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

-Nu există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

14.  Anexa nr. 3/15  
Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 

Se propune alocarea sumei de  
288.627,5 mii lei pentru 
Ansamblul Centrul Cultural 
Transilvania - clădirea sălii de 
concerte, sediul Filarmonicii 
Transilvania, Piața Transilvania, 
anexe tehnice și pasaje 

Suprafaţa desfăşurată a 
proiectului este de 46.000 mp, 
din care Suprafaţa de carosabil 
este de 1.740 mp, Suprafaţa 
pietonală - 3.283 mp, iar 
Suprafaţa de spaţii verzi de 475 
mp. Amplasamentul acestui 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 



 

 

Nr. 
crt. 
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Dezvoltare Locală subterane, Municipiul Cluj-
Napoca, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților si 
Senat  

proiect major de investiţii este 
situat in intravilanul Municipiului 
Cluj- Napoca, in apropierea 
zonei centrale, avand adresa 
postala pe Blv. 21 Decembrie 
1989, nr. 106. Terenul are o 
suprafata de 13.923 mp în 
proprietatea Municipiului Cluj-
Napoca şi în administrarea 
Consiliului local Cluj-Napoca. 
Noul ansamblu va asigura 
spaţiile necesare desfăşurării 
activităţii instituţiei de cultură a 
Filarmonicii “Transilvania” într-
un cadru adecvat pus la 
dispoziţia Municipiului Cluj- 
Napoca. Clădirea Sediului 
Filarmonicii Transilvaniava fi 
dispusa pe latura de est a 
terenului mascând astfel 
calcanul clădirii existente pe 
lotul nr.106 la bulevardul 21 
Decembrie 1989, cu regim de 
înălţime 3S+P+4Etaje, având 
înălţimea maximă de 17,6 m. 
Principalele componente 
tradiţionale ale spaţiului public 
exterior al “Centrului Cultural 
Transilvania” vor fi racordarea 
cu bulevardul 21 Dec 1989, 
precum si construirea unor noi 
zone pietonale, cum sunt piaţa 
Transilvania, squarul “George 
Enescu”, pasajul denivelat 

să se finanţeze lucrările 
respective  
 



 

 

Nr. 
crt. 
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“Muzicii”, strada “Sunetului. 
Întregul ansamblu “CENTRUL 
CULTURAL TRANSILVANIA”, 
va fi în final compus din  cinci 
clădiri cu funcţiuni distincte 
(Sediul Filarmonicii 
Transilvania, Clădirea Sălilor de 
Concerte, Clădirea artelor 
plastice şi dramaturgie, Sediul 
Academiei de muzică 
“Gheorghe Dima” şi un hotel de 
două sute unităţi de cazare) 
aşezate pe o mare dală 
subterană ce acoperă peste 
80% din surprafaţa actuală a 
terenului. Această dală are 
destinaţia de parking subteran 
cu o capacitate de cca 500 de 
maşini şi va fi rezolvată pe mai 
multe niveluri. 
Sursa de finanţare:  Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

15.  Anexa nr. 3/15  
Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
10.240 mii lei pentru 
reabilitarea și modernizarea 
Turnului Pompierilor din 
municipiul Cluj-Napoca. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Turnul Pompierilor este un 
obiectiv a cărui istorie începe în 
secolul XV, odată cu edificarea 
celei de-a doua incinte 
fortificate a orașului. După ce a 
servit ca turn de apărare și ca 
intrare secundară în cetate în 
perioada medievală, a fost 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților si 
Senat 
 

transformat în turn de veghe 
împotriva incendiilor până la 
jumătatea deceniului patru a 
secolului XX. Rămas fără 
destinație precisă, turnul mai 
marchează o perioadă de 
câteva decenii în care a găzduit 
un muzeu al pompierilor.Lipsa 
de utilizare a condus la o 
degradare vizibilă a stării de 
conservare, atât în interior cât 
și în exterior, mai ales la ultimul 
nivel de belvedere. Municipiul 
Cluj-Napoca dorește să 
revitalizeze acest monument, 
reintroducându-l în circuitul 
turisticși transformâdu-l într-un 
loc deschis pentru găzduirea 
evenimentelor culturale, fie 
acestea permanente sau 
temporare. 
 
Sursa de finanţare:  Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

respective  
 

16.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 
5001 Cheltuieli bugetul de stat/ 
Grupa 51 TITLUL VI Transferuri 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor 
Europene/Programul Național 

Investiția este necesară a fi 
realizată cu scopul de a crește 
calitatea vieții locuitorilor. Este 
vorba de 14.938,98 ML, iar 
valoarea totală a investiției se 
ridică la 26.997, 230 mii lei. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

-Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
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între unități ale administrației 
publice/ Alineat 38 Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

de Dezvoltare Locală cu suma 
de 10.000 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții 
– Modernizare străzi, oraș 
Fierbinți-Târg, județul Ialomița. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Tinel GHEORGHE - Deputat 
PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare:  Diminuarea 
creditelor bugetare prevăzute 
la  
Anexa nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/ Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 
 

proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018. 

17.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 
5001 Cheltuieli bugetul de stat/ 
Grupa 51 TITLUL VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice/ alineat 38 Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor 
Europene/Programul Național 
de Dezvoltare Locală cu suma 
de 1.147, 267 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții 
– Modernizare străzi – Malului, 
Puțului și Brândușei, oraș 
Fierbinți-Târg, județul Ialomița. 
 
Autori: Comisia pentru 

Investiția este necesară a fi 
realizată cu scopul de a crește 
calitatea vieții locuitorilor. Este 
vorba de 1.800 ML. 
Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Tinel GHEORGHE - Deputat 
PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

18.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 
5001 Cheltuieli bugetul de stat/ 
Grupa 51 TITLUL VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice/ alineat 38 Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor 
Europene/Programul Național 
de Dezvoltare Locală cu suma 
de 500 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții 
– Modernizare Școala cu 
clasele I-IV Grecii de Jos, oraș 
Fierbinți-Târg, județul Ialomița. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ 
alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 



 

 

Nr. 
crt. 
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și privatizare a Senatului  
Tinel GHEORGHE - Deputat 
PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

 

19.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 
5001 Cheltuieli bugetul de stat/ 
Grupa 51 TITLUL VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice/ alineat 38 Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 
825 mii lei în vederea realizării 
obiectivului de investiții – 
Modernizare Școala cu clasele 
I-IV Fierbinții de Jos, oraș 
Fierbinți-Târg, județul Ialomița. 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Tinel GHEORGHE - Deputat 
PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ 
alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

20.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 

Proiect depus în cadrul PNDL. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 
5001 Cheltuieli bugetul de stat/ 
Grupa 51 TITLUL VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice/ alineat 38 Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

3/15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor 
Europene/Programul Național 
de Dezvoltare Locală cu suma 
de 4.823, 057 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții 
– Reabilitare și modernizare 
Școala Gimnazială “Ștefan 
Copoiu”,  comuna Andrășești, 
județul Ialomița 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Tinel GHEORGHE - Deputat 
PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ 
alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

21.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 
5001 Cheltuieli bugetul de stat/ 
Grupa 51 TITLUL VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice/ alineat 38 Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor 
Europene/Programul Național 
de Dezvoltare Locală cu suma 
de 6.465 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții 

Investiția este necesară a fi 
realizată cu scopul de a crește 
calitatea vieții locuitorilor.  
Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare:  Diminuarea 
creditelor bugetare prevăzute 
la  
Anexa nr.3/65/MINISTERUL 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
-Sursa de finantare mentionatã 

nu poate fi avutã în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru toti 

ordonatorii principali de credite 

au  fost  dimensionate în  raport  
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– Modernizare drumuri de 
interes local, comuna 
Bărbulești, județul Ialomița. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Tinel GHEORGHE - Deputat 
PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/ Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 
 

cu sarcinile  ce  le revin  acestor  

institutii pe  anul  2018. 

 

22.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 
5001 Cheltuieli bugetul de stat/ 
Grupa 51 TITLUL VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice/ alineat 38 Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor 
Europene/Programul Național 
de Dezvoltare Locală cu suma 
de 5.000 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții 
–Realizare rețea canalizare, 
comuna Bordușani, județul 
Ialomița. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ 
alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Tinel GHEORGHE - Deputat 
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

23.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 
5001 Cheltuieli bugetul de stat/ 
Grupa 51 TITLUL VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice/ alineat 38 Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 
474 mii lei în vederea realizării 
obiectivului de investiții – 
Modernizare drumuri de interes 
local   comuna Ciochina, județul 
Ialomița. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  

Investiția este necesară a fi 
realizată cu scopul de a crește 
calitatea vieții locuitorilor din 
satele Ciochina, Bordușelu, 
Orezu și Piersica. 
Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ 
alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
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Tinel GHEORGHE - Deputat 
PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

24.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 
5001 Cheltuieli bugetul de stat/ 
Grupa 51 TITLUL VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice/ alineat 38 Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 
1.621,423 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții 
– Modernizare sediu primărie, 
comuna Ciochina, județul 
Ialomița. 
  
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Tinel GHEORGHE - Deputat 
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Proiect depus în cadrul PNDL. 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ 
alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

25.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării 

Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare:  Prin 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  
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Fondurilor Europene/ Capitolul 
5001 Cheltuieli bugetul de stat/ 
Grupa 51 TITLUL VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice/ alineat 38 Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 
1.951, 270 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții 
Reabilitare și modernizare 
Școala Gimnazială, comuna 
Ciochina, județul Ialomița. 
  
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Tinel GHEORGHE - Deputat 
PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ 
alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

26.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 
5001 Cheltuieli bugetul de stat/ 
Grupa 51 TITLUL VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice/ alineat 38 Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 
490,293 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții 
– Modernizare sistem de 

Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 



 

 

Nr. 
crt. 
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iluminat public stradal, comuna 
Ciochina, județul Ialomița. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Tinel GHEORGHE - Deputat 
PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

27.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 
5001 Cheltuieli bugetul de stat/ 
Grupa 51 TITLUL VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice/ alineat 38 Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 
477 mii lei în vederea realizării 
obiectivului de investiții –
Extindere sistem de iluminat 
public stradal, comuna 
Ciochina, județul Ialomița. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ 
alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
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pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Tinel GHEORGHE - Deputat 
PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

28.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 
5001 Cheltuieli bugetul de stat/ 
Grupa 51 TITLUL VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice/ alineat 38 Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 
1.356 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții 
–Stadion comunal sat Ciochina, 
comuna Ciochina, județul 
Ialomița. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Tinel GHEORGHE - Deputat 
PNL 

Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ 
alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 



 

 

Nr. 
crt. 
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Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

 

29.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 
5001 Cheltuieli bugetul de stat/ 
Grupa 51 TITLUL VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice/ alineat 38 Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 
272 mii lei în vederea realizării 
obiectivului de investiții –Teren 
sport multifuncțional, comuna 
Ciochina, județul Ialomița. 
  
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Tinel GHEORGHE - Deputat 
PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ 
alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

30.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 
5001 Cheltuieli bugetul de stat/ 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 

Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Grupa 51 TITLUL VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice/ alineat 38 Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 
272 mii lei în vederea realizării 
obiectivului de investiții –
Extindere și modernizare 
stadion comunal tip 1, sat 
Bordușelu, comuna Ciochina, 
județul Ialomița. 
  
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Tinel GHEORGHE - Deputat 
PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ 
alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

31.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 
5001 Cheltuieli bugetul de stat/ 
Grupa 51 TITLUL VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice/ alineat 38 Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor 
Europene/Programul Național 
de Dezvoltare Locală cu suma 
de 7.000 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții 
– Modernizare străzi, comuna 
Coșereni, județul Ialomița. 

Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare:  Diminuarea 
creditelor bugetare prevăzute 
la  
Anexa nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/ Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
Sursa de finantare mentionatã 

nu poate fi avutã în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru toti 

ordonatorii principali de credite 

au  fost  dimensionate în  raport  

cu sarcinile  ce  le revin  acestor  



 

 

Nr. 
crt. 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Tinel GHEORGHE - Deputat 
PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

institutii pe  anul  2018. 

 

32.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 
5001 Cheltuieli bugetul de stat/ 
Grupa 51 TITLUL VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice/ alineat 38 Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor 
Europene/Programul Național 
de Dezvoltare Locală cu suma 
de 6.539 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții 
– Modernizare rețea drumuri de 
interes local – comuna Grivița, 
județul Ialomița. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare:  Diminuarea 
creditelor bugetare prevăzute 
la  
Anexa nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/ Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
Sursa de finantare mentionatã 

nu poate fi avutã în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru toti 

ordonatorii principali de credite 

au  fost  dimensionate în  raport  

cu sarcinile  ce  le revin  acestor  

institutii pe  anul  2018. 
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crt. 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Tinel GHEORGHE - Deputat 
PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

33.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 
5001 Cheltuieli bugetul de stat/ 
Grupa 51 TITLUL VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice/ alineat 38 Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 
1.060 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții 
–Reabilitare și extindere sediu 
primărie, comuna Grivița, 
județul Ialomița. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Tinel GHEORGHE - Deputat 
PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 

Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ 
alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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din Camera Deputaților și Senat 

34.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 
5001 Cheltuieli bugetul de stat/ 
Grupa 51 TITLUL VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice/ alineat 38 Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 
1.600 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții 
– Modernizare  Școala 
Gimnazială „Maica Domnului”, 
comuna Roșiori, județul 
Ialomița. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Tinel GHEORGHE - Deputat 
PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ 
alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

35.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 
5001 Cheltuieli bugetul de stat/ 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 

Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Grupa 51 TITLUL VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice/ alineat 38 Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 
9.000 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții 
–Modernizare străzi, comuna 
Roșiori, județul Ialomița. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Tinel GHEORGHE - Deputat 
PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ 
alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

36.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 
5001 Cheltuieli bugetul de stat/ 
Grupa 51 TITLUL VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice/ alineat 38 Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 
1.324 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții 
– Modernizare bază sportivă, 
comuna Roșiori, județul 
Ialomița. 
  

Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ 
alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Tinel GHEORGHE - Deputat 
PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

37.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 
5001 Cheltuieli bugetul de stat/ 
Grupa 51 TITLUL VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice/ alineat 38 Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 
574 mii lei în vederea realizării 
obiectivului de investiții – 
Modernizare sistem public de 
iluminat și supraveghere 
publică stradală, comuna 
Roșiori, județul Ialomița. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ 
alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare , pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi  cu această 

destinaţie, fără eşalonarea 

anuală a creditelor bugetare, 

care se înscriu cumulat pentru 

toată perioada de finanţare 

pentru proiectele prevăzite în 

lista de obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Tinel GHEORGHE - Deputat 
PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

38.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 
5001 Cheltuieli bugetul de stat/ 
Grupa 51 TITLUL VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice/ alineat 38 Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 
2.900 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții 
– Stație de epurarea a apelor 
uzuale și fose septice 
vidanjabile, comuna Sfântu 
Gheorghe, județul Ialomița. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Tinel GHEORGHE - Deputat 
PNL 
 

Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ 
alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

39.  Anexa 3/15/29 
Cap. I/51 
Fonduri alocate prin Programul 
privind Construcții de Locuințe 
pentru Tineri, destinate 
închirierii, către Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fonduri Europene, Direcția 
Strategică de dezvoltare 
regională 

Se propune suplimentarea din 
Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2018 a sumei prevăzute în 
Anexa 3/15/29, Cap. I/51 cu 
suma de 19.600 mii lei pentru 
finanţarea construcției 
locuințelor pentru tineri in Mun. 
Mediaș 
Judeţul SIBIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului:  
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Contantin 
Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților si 
Senat 
 

Se solicită suplimentarea 
fondurilor necesare pentru 
construcția de locuințe pentru 
tineri în vederea închirierii. 
În vederea rezolvării  problemei 
locuirii segmentului de  
populație constituit de tinerii 
aflați la începutul carierei 
profesionale, a căror surse de 
venit nu le permit achiziționarea 
unei locuințe în proprietate sau 
închirierea unei locuințe în 
condițiile pieței, se derulează 
prin Agenția Națională pentru 
Locuințe, Programul 
guvernamental pentru 
construcția de locuințe 
destinate închirierii tinerilor . 
În acest sens, Municipiul 
Mediaș  a solicitat Agenției 
Naționale pentru Locuințe, 
menținerea în Programul 
guvernamental,  cu 
amplasamentul situat pe 
str.Gh.Lazar fn, în vederea 
construirii unui cartier cu  8 
blocuri de unitati locative . 
Ținând cont de numărul foarte 
mare de cereri pentru locuințe 
pentru tineri în vederea 
închirierii, la Primăria 
Municipiului Mediaș sunt 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
Sursa de finantare mentionatã 

nu poate fi avutã în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru toti 

ordonatorii principali de credite 

au  fost  dimensionate în  raport  

cu sarcinile  ce  le revin  acestor  

institutii pe  anul  2018. 
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înregistrate un număr de 1200 
de cereri, considerăm necesară 
finanțarea acestei investiții. 
 
 
Sursa de finanţare:  Diminuarea 
cu suma de 19.600 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE - 
ACȚIUNI GENERALE  
 

40.  Anexa 3/15 
Capitolul I/1324 
Fonduri alocate prin Programul 
National de construcții în 
interes public și social 

Se propune suplimentarea din 
Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2018 a sumei prevăzute în 
Anexa 3/15/Cap. I/1324 cu 
suma de 4.650 mii lei pentru 
finanţarea construcției unui 
bazin de înot în Mun. Mediaș 
Judeţul SIBIU 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a 
SenatuluiComisia pentru 
administrație publică și 

Se solicită suplimentarea 
fondurilor necesare pentru 
construcția unui bazin de înot 
necesar în Mun. Mediaș.  
Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece    
implementarea și finalizarea 
unei astfel de invesții va 
conduce la dezvoltarea Mun. 
Medias privind spațiile sportive 
și recreative necesare pentru 
locuitorii orașului acestui oraș. 
Această investiție ar conduce la 
cresterea numărului de turiști în 
zonă, având în vedere faptul că 
Mediașul este un oraș istoric, 
cu iz medieval. 
 
Sursa de finanţare:  Diminuarea 
cu suma de 4.650 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
Sursa de finantare mentionatã 

nu poate fi avutã în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru toti 

ordonatorii principali de credite 

au  fost  dimensionate în  raport  

cu sarcinile  ce  le revin  acestor  

institutii pe  anul  2018. 

 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Contantin 
Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților si 
Senat 
 
 

FINANȚELOR PUBLICE - 
ACȚIUNI GENERALE 

41.  Anexa 3/15 
Capitolul  Fonduri alocate prin 
Programul de investiții publice 
către Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fonduri Europene, 
Direcția Strategică de 
dezvoltare regională 

Se propune suplimentarea din 
Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2018 a sumei prevăzute în 
Anexa 3/15  cu suma de 30.000 
mii lei pentru execuția 
proiectului Apă Canal pentru 
orașul Copșa Mică din cadrul 
HG„Zone fierbinți Copșa Mică –
Zlatna”. 
Judeţul SIBIU 
 
 
 
 
 
 
 

Se solicită suplimentarea 
fondurilor necesare pentru 
echilibrarea bugetului local al 
Primăriei Copșa Mică. 
Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
orașul Copșa Mică se află în 
prag de faliment, din cauza 
penalităţilor pe care primăria 
trebuie să le plătească firmelor 
care au lucrat la sistemele de 
alimentare cu apă şi canalizare.   
 
 
Sursa de finanţare:  Diminuarea 
cu suma de 30.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
Sursa de finantare mentionatã 

nu poate fi avutã în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru toti 

ordonatorii principali de credite 

au  fost  dimensionate în  raport  

cu sarcinile  ce   revin  acestor  

institutii pe  anul  2018 

 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a 
SenatuluiComisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Contantin 
Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților si 
Senat 

nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE - 
ACȚIUNI GENERALE  
 

42.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală cu suma 
9.600 mii lei pentru 

Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât 
drumurile sunt greu practicabile 
pentru locuitori. 
Sursa de finantare:  
 Diminuarea cu suma de 9.600 
mii lei a sumelor prevăzute la 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
Sursa de finantare mentionatã 

nu poate fi avutã în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru toti 



 

 

Nr. 
crt. 

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

modernizare drumuri de interes 
local pentru satele 
Cochirleanca, Rosioru si 
Boboc, din comuna 
Cochirleanca , jud Buzău 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
 Deputat PNL Cristinel 
Romanescu, Grupurile 
Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților si Senat 

Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

ordonatorii principali de credite 

au  fost  dimensionate în  raport  

cu sarcinile  ce le revin  acestor  

institutii pe  anul  2018 

 

43.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală cu suma de 
25.000    mii lei pentru 
investitiei -Inființare sistem de 
canalizare menajeră in satele 
Scurtești si Stăncești, comuna 
Vadu Pașii, jud Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Sursa de finantare:  Diminuarea 
cu suma de 25.000mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
Sursa de finantare mentionatã 

nu poate fi avutã în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru toti 

ordonatorii principali de credite 

au  fost  dimensionate în  raport  

cu sarcinile  ce  le revin  acestor  

institutii pe  anul  2018. 

 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului   
Deputat PNL Cristinel 
Romanescu, Grupurile 
Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților si Senat 

44.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală cu suma de 
3.000 mii lei pentru execuția a 6 
km de trotuare, șanțuri 
trapeziodale și accese la 
gospodării, cimuna 
Ghergheasa, Jud. Buzău; 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului   
Deputat PNL Cristinel 
Romanescu, Grupurile 
Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților si Senat 

Sursa de finantare:  Diminuarea 
cu suma de 3.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
Sursa de finantare mentionatã 

nu poate fi avutã în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru toti 

ordonatorii principali de credite 

au  fost  dimensionate în  raport  

cu sarcinile  ce  le revin  acestor  

institutii pe  anul  2018. 

 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 39 - 

45.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală cu suma de 
5.060 mii lei  pentru 
modernizare DJ 216:  km 
3+200-km 7+800, total 4,6 km, 
comuna  Puiesti, Jud. Buzău 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului   
Deputat PNL Cristinel 
Romanescu, Grupurile 
Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților si Senat 

Sursa de finantare:  Diminuarea 
cu suma de 5.060 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
Sursa de finantare mentionatã 

nu poate fi avutã în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru toti 

ordonatorii principali de credite 

au  fost  dimensionate în  raport  

cu sarcinile  ce  le revin  acestor  

institutii pe  anul  2018. 

 

46.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală cu suma de 
4.600 mii lei  pentru reabilitare 
DJ 202:  km 6+200-km 17+600, 
total 11,4 km, comuna  Puiesti, 
Jud. Buzău 
Autori: Comisia pentru 

Sursa de finantare:  Diminuarea 
cu suma de 4.600 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
Sursa de finantare mentionatã 

nu poate fi avutã în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru toti 

ordonatorii principali de credite 

au  fost  dimensionate în  raport  

cu sarcinile  ce  le revin  acestor  



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 40 - 

administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
 Deputat PNL Cristinel 
Romanescu, Grupurile 
Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților si Senat 

institutii pe  anul  2018. 

 

47.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală cu suma de 
500 mii lei  pentru reabilitare DJ 
202C:  km 0+000-km 1+200, 
total 1,2 km, comuna  Puiesti, 
Jud. Buzău 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului   
Deputat PNL Cristinel 
Romanescu, Grupurile 
Parlamentare ale PNL din 

Sursa de finantare:  Diminuarea 
cu suma de 500 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
Sursa de finantare mentionatã 

nu poate fi avutã în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru toti 

ordonatorii principali de credite 

au  fost  dimensionate în  raport  

cu sarcinile  ce  le revin  pe  

anul  2018 

 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Camera Deputaților si Senat 

48.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală cu suma de 
437 mii lei  pentru execuție 
punte pietonală Slobozia, 
comuna Catina, jud Buzău 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului   
Deputat PNL Cristinel 
Romanescu, Grupurile 
Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților si Senat 

Sursa de finantare:  Diminuarea 
cu suma de 437 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
Sursa de finantare mentionatã 

nu poate fi avutã în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru toti 

ordonatorii principali de credite 

au  fost  dimensionate în  raport  

cu sarcinile  ce  le revin  pe  

anul  2018 

 

49.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală cu suma de 
820 mii lei  pentru reabilitare si 
extindere sistem alimentare cu 
apa, localitatea Catina, comuna 
Catina, jud Buzău 
Autori: Comisia pentru 

Sursa de finantare:  Diminuarea 
cu suma de 820 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
Sursa de finantare mentionatã 

nu poate fi avutã în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru toti 

ordonatorii principali de credite 

au  fost  dimensionate în  raport  

cu sarcinile  ce  le revin  pe  



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului   
Deputat PNL Cristinel 
Romanescu, Grupurile 
Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților si Senat 

anul  2018 

 

50.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală cu suma de 
8.500 mii lei pentru 
modernizare străzi interes local, 
satele Urzica si Stăvaru, 
comuna Urzica, Județ Olt 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului   
Deputat PNL  Gigel Știrbu,  
Grupurile Parlamentare ale 

Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât 
drumurile sunt greu practicabile 
pentru locuitori. 
Sursa de finantare:  Diminuarea 
cu suma de 8.500 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
Sursa de finantare mentionatã 

nu poate fi avutã în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru toti 

ordonatorii principali de credite 

au  fost  dimensionate în  raport  

cu sarcinile  ce  le revin  pe  

anul  2018 

 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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PNL din Camera Deputaților si 
Senat 

51.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală cu suma de 
10.000 mii lei pentru 
modernizare străzi interes local, 
comuna Vădăstrița, Județ Olt 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului   
Deputat PNL  Gigel Știrbu, 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților si 
Senat 

Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât 
drumurile comune sunt greu 
practicabile pentru locuitori. 
Sursa de finantare:  Diminuarea 
cu suma de 10.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
Sursa de finantare mentionatã 

nu poate fi avutã în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru toti 

ordonatorii principali de credite 

au  fost  dimensionate în  raport  

cu sarcinile  ce  le revin  pe  

anul  2018 

 

52.  Anexa 3/15/27 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ 
Infrastructură / Programului 
Național de Dezvoltare Locală-  
etapa II” 
Cod 15/ordonator 
26369185/cod program 1725 
 

Se propune suplimentarea și 
alocarea sumei de 11.056,5 mii 
lei (plus TVA) pentru înființare 
rețea de canalizare și 
alimentare cu apă în satul 
Plosca, Com. Plosca, județul 
Teleorman  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Este necesar înființarea unei 
rețele de canalizare de 9 km 
pentru colectare ape uzate și a 
unei stații de epurare și tratare 
necesar pentru a avea un nivel 
de trai decent pentru locuitorii 
satului Plosca. 
 
Sursa de finanţare:   
Redistribuirea creditelor 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 44 - 

amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Mara Calista, deputat PNL 
Eugen Pirvulescu,  senator PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

bugetare în cadrul PNDL  în  
Anexa nr. 3/15 

publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Totodată, în conformitate cu 
prevederile art.44 din Legea 
nr.500/2002, pe parcursul 
întregului an, în situaţia în care 
implementarea unui 
obiectiv/proiect de investiţii sau 
a unei categorii de investiţii nu 
se poate realiza conform 
proiecţiei bugetare, ordonatorii 
principali de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
virarea creditelor bugetare 
şi/sau a creditelor de 
angajament neutilizate, între 
obiectivele/proiectele şi 
categoriile de investiţii înscrise 
în programul de investiţii anexă 
la buget; 
Mentionam ca  Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
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lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

53.  Anexa 3/15/27 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ 
Infrastructură / Programului 
Național de Dezvoltare Locală-  
etapa II” 
Cod 15/ordonator 
26369185/cod program 1725 
 
 

Se propune suplimentarea și 
alocarea sumei de 11.375 mii 
lei (plus TVA) pentru sistem 
centralizat de rețea de 
canalizare și ape uzate 
menajere în Comuna Buzescu, 
județul Teleorman  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
 
Mara Calista, deputat PNL 
Eugen Pirvulescu,  senator PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Este necesar înființarea unei 
rețele de canalizare de 10 km 
pentru colectare ape uzate și a 
existenței unui sistem 
centralizat de canalizare în 
Comună pentru ca locuitorii 
acesteia să aibă avea un nivel 
de trai decent secolului în care 
ne aflăm. 
 
Sursa de finanţare:   
Redistribuirea creditelor 
bugetare în cadrul PNDL  în  
Anexa nr. 3/15 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Totodată, în conformitate cu 
prevederile art.44 din Legea 
nr.500/2002, pe parcursul 
întregului an, în situaţia în care 
implementarea unui 
obiectiv/proiect de investiţii sau 
a unei categorii de investiţii nu 
se poate realiza conform 
proiecţiei bugetare, ordonatorii 
principali de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
virarea creditelor bugetare 
şi/sau a creditelor de 
angajament neutilizate, între 
obiectivele/proiectele şi 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 46 - 

categoriile de investiţii înscrise 
în programul de investiţii anexă 
la buget; 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

54.  Anexa 3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administratiei Publice și 
Fondurilor Europene/ 
Infrastructură/ VIII. Proiect 
„Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apa 
și canalizare, a stațiilor de 
tratare a apei potabile și stațiilor 

Se propune alocarea sumei de 
11.056,5 mii lei (plus TVA) 
pentru înființare rețea de 
canalizare și alimentare cu apă 
în satul Plosca, Com. Plosca, 
județul Teleorman  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Este necesar înființarea unei 
rețele de canalizare de 9 km 
pentru colectare ape uzate și a 
unei stații de epurare și tratare 
necesar pentru a respecta 
Directiva europeană apă-canal. 
 
Sursa de finanţare:   
Redistribuirea în cadrul 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o populație de 
până la 50.000 de locuitori” – 
aprobat prin Legea nr. 
224/2007/  cod obiectiv 18 

amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
 
Mara Calista, deputat PNL 
Eugen Pirvulescu,  senator PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

obiectivului de investiții - 
„Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
și canalizare, a stațiilor de 
tratare a apei potabile și stațiilor 
de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o populație de 
până la 50.000 de locuitori” – 
aprobat prin Legea nr. 
224/2007 

nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Totodată, în conformitate cu 
prevederile art.44 din Legea 
nr.500/2002, pe parcursul 
întregului an, în situaţia în care 
implementarea unui 
obiectiv/proiect de investiţii sau 
a unei categorii de investiţii nu 
se poate realiza conform 
proiecţiei bugetare, ordonatorii 
principali de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
virarea creditelor bugetare 
şi/sau a creditelor de 
angajament neutilizate, între 
obiectivele/proiectele şi 
categoriile de investiţii înscrise 
în programul de investiţii anexă 
la buget; 
Sursa de finanţare menţionată 

nu poate fi avută în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru 

MDRAPFE au  fost  

dimensionate în  raport  cu 

sarcinile  ce  îi revin  acestei  

institutii pe  anul  2018 

 

55.  Anexa 3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 

Se propune suplimentarea și 
alocarea sumei de 11.375 mii 

Este necesar înființarea unei 
rețele de canalizare de 10 km 

Se propune respingerea 
întrucât: 
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Administratiei Publice și 
Fondurilor Europene/ 
Infrastructură/ VIII. Proiect 
„Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apa 
și canalizare, a stațiilor de 
tratare a apei potabile și stațiilor 
de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o populație de 
până la 50.000 de locuitori” – 
aprobat prin Legea nr. 
224/2007/  cod obiectiv 18 

lei (plus TVA) pentru sistem 
centralizat de rețea de 
canalizare și ape uzate 
menajere în Comuna Buzescu, 
județul Teleorman  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
 
Mara Calista, deputat PNL 
Eugen Pirvulescu,  senator PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

pentru colectare ape uzate și a 
existenței unui sistem 
centralizat de canalizare în 
Comună pentru ca locuitorii 
acesteia să aibă avea un nivel 
de trai decent secolului în care 
ne aflăm. 
 
Sursa de finanţare:   
Redistribuirea în cadrul 
obiectivului de investiții - 
„Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
și canalizare, a stațiilor de 
tratare a apei potabile și stațiilor 
de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o populație de 
până la 50.000 de locuitori” – 
aprobat prin Legea nr. 
224/2007 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Totodată, în conformitate cu 
prevederile art.44 din Legea 
nr.500/2002, pe parcursul 
întregului an, în situaţia în care 
implementarea unui 
obiectiv/proiect de investiţii sau 
a unei categorii de investiţii nu 
se poate realiza conform 
proiecţiei bugetare, ordonatorii 
principali de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
virarea creditelor bugetare 
şi/sau a creditelor de 
angajament neutilizate, între 
obiectivele/proiectele şi 
categoriile de investiţii înscrise 
în programul de investiţii anexă 
la buget; 
Sursa de finanţare menţionată 

nu poate fi avută în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru 

MDRAPFE au  fost  



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 49 - 

dimensionate în  raport  cu 

sarcinile  ce  îi revin  acestei  

institutii pe  anul  2018 

 

56.  Anexa 3/15/01 / Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Cap. 
5000/ Grupa 55/ Titlul VII – Alte 
transferuri / 1 Credite 
angajament 

Se propune alocarea expresă 
din Anexa nr. 3 / 15/01 / 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene  
a sumei de 270.000 mii lei 
pentru obiectivul de investiții 
Aeroportul Internațional Brașov-
Ghimbav, reprezentând 
finanțarea integrală a acestui 
obiectiv.  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Mara Mareș- deputat PNL, 
Gabriel Andronache- deputat 
PNL 
Daniel Cătălin Zamfir –senator 
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Avem aprobată în anul 2016, 
HCJ 202/2016 prin care au fost 
aprobați indicatorii tehnico-
economici pentru construirea 
Aeroportul Internațional Brașov-
Ghimbav.  
Având în vedere beneficiile pe 
care un aeroport internațional 
operațional le aduce în zonă:  
turism, comerț, activități 
economice și locuri de muncă, 
considerăm necesară alocarea 
acestei sume. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuirea sumei pentru 
acest obiectiv de investiții, în 
cadrul Cap. 5000- grupa 55-
Titlul VII – Alte transferuri / 1 
Credite angajament 

Se propune respingerea 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
a obiectivului de investitii ce 
face obiectul amendamentului 
propus. 
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57.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – cu suma 
de 450,561 mii lei pentru 
extinderea rețelei de alimentare 
cu apa si canalizare, sat Valea 
Seacă, comuna Bălțatești, 
județul Neamț 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Mugur Cozmanciuc-
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Proiect necesar pentru 
îmbunătățirea confortului și a 
modului de viață al cetățenilor 
din comuna Gherăiești. 
 
 
Sursa finanțare:  
Redistribuirea sumei de 
450,561 mii lei din creditele 
bugetare prevăzute la Anexa 
nr. 3/15  Capitolul 5001 / Grupa 
20/ TITLUL II BUNURI SI 
SERVICII 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
-Sursa de finanţare menţionată 

nu poate fi avută în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru 

MDRAPFE au  fost  

dimensionate în  raport  cu 

sarcinile  ce  îi revin  acestei  

institutii pe  anul  2018 

 

58.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – cu suma 
de 1.375,126 mii lei pentru 
extinderea și modernizarea 
Sistemului de Iluminat Public în 

Comunitatea locală are dreptul 
să beneficieze de standarde de 
viață specifice secolului în care 
trăim, mai ales că iluminatul 
public are rolul de a asigura 
atât orientarea cât și circulația 
în siguranță a pietonilor si 
vehiculelor pe timp de noapte, 
sporind gradul de securitate 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
Sursa de finantare mentionatã 

nu poate fi avutã în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru toti 

ordonatorii principali de credite 

au  fost  dimensionate în  raport  



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 51 - 

comuna Bicazu Ardelean, 
județul Neamț. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Mugur Cozmanciuc-
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

pentru cetățeni. 
 
Sursa finanțare:  
Diminuarea cu suma de 
1.375,126  mii lei din creditele 
bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

cu sarcinile  ce  le revin  pe  

anul  2018 

 

59.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – cu suma 
de 377,522 mii lei pentru 
modernizarea și extinderea 
sistemului de iluminat public in 
comuna Tazlău, județul Neamț 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Comunitatea locală are dreptul 
să beneficieze de standarde de 
viață specifice secolului în care 
trăim, mai ales că iluminatul 
public are rolul de a asigura 
atât orientarea cât și circulația 
în siguranță a pietonilor si 
vehiculelor pe timp de noapte, 
sporind gradul de securitate 
pentru cetățeni. 
 
Sursa finanțare:  
Redistribuirea sumei de 
377,522 mii lei din creditele 
bugetare prevăzute la Anexa 
nr. 3/15  Capitolul 5001 / Grupa 
20/ TITLUL II BUNURI SI 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
-Sursa de finanţare menţionată 

nu poate fi avută în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru 

MDRAPFE au  fost  

dimensionate în  raport  cu 

sarcinile  ce  îi revin  acestei  

institutii pe  anul  2018 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Mugur Cozmanciuc-
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

SERVICII 

60.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – cu suma 
de 514,122 mii lei pentru 
modernizarea sistemului de 
iluminat public stradal, comuna 
Gherăești, județul Neamț 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Mugur Cozmanciuc-
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Comunitatea locală are dreptul 
să beneficieze de standarde de 
viață specifice secolului în care 
trăim, mai ales că iluminatul 
public are rolul de a asigura 
atât orientarea cât și circulația 
în siguranță a pietonilor si 
vehiculelor pe timp de noapte, 
sporind astfel gradul de 
securitate pentru cetățeni. 
 
Sursa finanțare:  
Redistribuirea sumei de 
514,122 mii lei din creditele 
bugetare prevăzute la Anexa 
nr. 3/15  Capitolul 5001 / Grupa 
20/ TITLUL II BUNURI SI 
SERVICII 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
-Sursa de finanţare menţionată 

nu poate fi avută în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru 

MDRAPFE au  fost  

dimensionate în  raport  cu 

sarcinile  ce  îi revin  acestei  

institutii pe  anul  2018 

 

61.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul Se propune suplimentarea Comunitatea locală are dreptul Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – cu suma 
de 1.936,167 mii lei pentru 
modernizarea și extinderea 
sistemului de iluminat public în 
comuna Moldoveni, județul 
Neamț 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Mugur Cozmanciuc-
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

să beneficieze de standarde de 
viață specifice secolului în care 
trăim, mai ales că iluminatul 
public are rolul de a asigura 
atât orientarea cât și circulația 
în siguranță a pietonilor si 
vehiculelor pe timp de noapte, 
sporind astfel gradul de 
securitate pentru cetățeni. 
 
Sursa finanțare:  
Diminuarea cu suma de 
1.936,167 mii lei din creditele 
bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

amendamentului intrucat:  
Sursa de finantare mentionatã 

nu poate fi avutã în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru toti 

ordonatorii principali de credite 

au  fost  dimensionate în  raport  

cu sarcinile  ce  le revin  pe  

anul  2018 

 

62.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – cu suma 
de 4.547,405 mii lei pentru 
reabilitare și modernizare 
poduri, podețe și punți în 

Reabilitarea acestor obiective 
este necesară pentru 
comunitatea locală care are 
dreptul să beneficieze de căi 
acces specifice secolului în 
care trăim. 
 
 
Sursa finanțare:  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
Sursa de finantare mentionatã 

nu poate fi avutã în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru toti 

ordonatorii principali de credite 

au  fost  dimensionate în  raport  



 

 

Nr. 
crt. 
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comuna Boghicea, județul 
Neamț 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Mugur Cozmanciuc-
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 

Diminuarea cu suma de 
4.547,405 mii lei din creditele 
bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

cu sarcinile  ce  le revin  pe  

anul  2018 

 

63.  Anexa nr. 3/15 - - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – cu suma 
de 15.000 mii lei în vederea 
întroducerii  rețelei de apă și 
canalizare în satul Pildești, 
comuna Cordun, Județul Neamț 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

În momentul de față locuitorii 
din satul Pildești nu beneficiază 
de o rețea de apă și canalizare. 
 
 
 
Sursa finanțare:  
Diminuarea cu suma de 15.000  
mii lei din creditele bugetare 
prevăzute la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
Sursa de finantare mentionatã 

nu poate fi avutã în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru toti 

ordonatorii principali de credite 

au  fost  dimensionate în  raport  

cu sarcinile  ce  le revin  pe  

anul  2018 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Mugur Cozmanciuc-
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 

64.  Anexa nr. 3/15 - - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune alocarea sumei de 
5.368,759 mii lei pentru 
obiectivul de investiții 
”Modernizare drumuri locale” în 
comuna Dragănești, Județul 
Neamț. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Mugur Cozmanciuc-
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. 
Investitie necesara dezvoltarii 
ulterioare a zonei. 
 
 
Sursa finanțare:  
Diminuarea cu suma de 
5.368,759 mii lei din creditele 
bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
Sursa de finantare mentionatã 

nu poate fi avutã în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru toti 

ordonatorii principali de credite 

au  fost  dimensionate în  raport  

cu sarcinile  ce  le revin  pe  

anul  2018 

 

65.  Anexa nr. 3/15 - - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 

Se propune alocarea sumei de 
2.757,695 mii lei pentru 
obiectivul de investiții 
”Modernizare drumuri de 
interes local” în localitățile 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. 
Investitie necesara dezvoltarii 
ulterioare a zonei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
Sursa de finantare mentionatã 

nu poate fi avutã în vedere, 
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51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Moldoveni și Hociungi, comuna 
Moldoveni, județul Neamț. 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Mugur Cozmanciuc-
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

 
Sursa finanțare:  
Diminuarea cu suma de 
2.757,695 mii lei din creditele 
bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru toti 

ordonatorii principali de credite 

au  fost  dimensionate în  raport  

cu sarcinile  ce  le revin  pe  

anul  2018 

 

66.  Anexa nr. 3/15 -  - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune alocarea sumei de 
7.018,898 mii lei pentru 
obiectivul de investiții 
”Modernizare drumuri de 
interes local” în comuna Borca, 
Județul Neamț 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. 
Investitie necesara dezvoltarii 
ulterioare a zonei. 
 
Sursa finanțare:  
Diminuarea cu suma de 
7.018,898 mii lei din creditele 
bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
Sursa de finantare mentionatã 

nu poate fi avutã în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru toti 

ordonatorii principali de credite 

au  fost  dimensionate în  raport  

cu sarcinile  ce  le revin  pe  

anul  2018 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Mugur Cozmanciuc-
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

67.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune alocarea sumei de 
5.400 mii lei pentru obiectivul 
de investiții ”Modernizare 
drumuri de interes local” în 
comuna Văleni, județul Neamț. 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Mugur Cozmanciuc-
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. 
Investitie necesara dezvoltarii 
ulterioare a zonei. 
 
 
Sursa finanțare:  
Diminuarea cu suma de 5.400  
mii lei din creditele bugetare 
prevăzute la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
Sursa de finantare mentionatã 

nu poate fi avutã în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru toti 

ordonatorii principali de credite 

au  fost  dimensionate în  raport  

cu sarcinile  ce  le revin  pe  

anul  2018 

 

68.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 

Se propune alocarea sumei de 
5.008,978 mii lei pentru 
obiectivul de investiții 
”Modernizare drumuri de 
interes local” în comuna 
Tămașeni, județul Neamț 
 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. 
Investitie necesara dezvoltarii 
ulterioare a zonei. 
 
 
Sursa finanțare:  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
Sursa de finantare mentionatã 

nu poate fi avutã în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru toti 
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Dezvoltare Locală 
 

 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Mugur Cozmanciuc-
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Diminuarea cu suma de 
5.008,978 mii lei din creditele 
bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

ordonatorii principali de credite 

au  fost  dimensionate în  raport  

cu sarcinile  ce  le revin  pe  

anul  2018 

 

69.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune alocarea sumei de 
5.557,149 mii lei pentru 
obiectivul de investiții 
modernizarea infrastructurii 
rutiere de interes local în 
comuna Grințies, județul Neamț 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Mugur Cozmanciuc-
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. 
Investitie necesara dezvoltarii 
ulterioare a zonei. 
 
 
Sursa finanțare:  
Diminuarea cu suma de 
5.557,149 mii lei din creditele 
bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
Sursa de finantare mentionatã 

nu poate fi avutã în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru toti 

ordonatorii principali de credite 

au  fost  dimensionate în  raport  

cu sarcinile  ce  le revin  pe  

anul  2018 
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70.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune alocarea sumei de 
4.266  mii lei pentru obiectivul 
de investiții ”Modernizare străzi 
rurale”, comuna Țibucani , 
județul Neamț 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Mugur Cozmanciuc-
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. 
Investitie necesara dezvoltarii 
ulterioare a zonei. 
 
 
Sursa finanțare:  
Redistribuirea sumei de 4.266  
mii lei din creditele bugetare 
prevăzute la Anexa nr. 3/15  
Capitolul 5001 / Grupa 20/ 
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
-Sursa de finanţare menţionată 

nu poate fi avută în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru 

MDRAPFE au  fost  

dimensionate în  raport  cu 

sarcinile  ce  îi revin  acestei  

institutii pe  anul  2018 

 

71.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune alocarea sumei de 
4.954,407 mii lei pentru 
reabilitarea, extinderea, 
modernizarea și dotarea 
școlii gimnaziale nr.1, comuna 
Dumbrava Roșie, județul Neamț 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Proiect necesar pentru 
îmbunătățirea condițiilor pentru 
educarea copiilor din 
comunitatea locală Dumbrava 
Roșie. 
 
Sursa finanțare:  
Diminuarea cu suma de 
4.954,407 mii lei din creditele 
bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
Sursa de finantare mentionatã 

nu poate fi avutã în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru toti 

ordonatorii principali de credite 

au  fost  dimensionate în  raport  

cu sarcinile  ce  le revin  pe  

anul  2018 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Mugur Cozmanciuc-
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

72.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune alocarea sumei de 
2.757,695  mii lei pentru 
reabilitarea și modernizarea 
Școalii Gimnaziale din comuna 
Moldoveni, județul Neamț 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Mugur Cozmanciuc-
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Proiect necesar pentru 
îmbunătățirea condițiilor pentru 
educarea copiilor din 
comunitatea locală Moldoveni. 
 
Sursa finanțare:  
Diminuarea cu suma de 
2.757,695 mii lei din creditele 
bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
Sursa de finantare mentionatã 

nu poate fi avutã în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru toti 

ordonatorii principali de credite 

au  fost  dimensionate în  raport  

cu sarcinile  ce  le revin  pe  

anul  2018 

 

73.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 

Se propune alocarea sumei de 
9.847 mii lei pentru reabilitarea, 
modernizarea și dotarea școlii 
gimnaziale ”Vasile Conta”, 
comuna Ghindăoani, județul 
Neamț 
 

Proiect necesar pentru 
îmbunătățirea condițiilor pentru 
educarea copiilor din 
comunitatea locală Ghindăoani. 
 
Sursa finanțare:  
Diminuarea cu suma de 9.847 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
Sursa de finantare mentionatã 

nu poate fi avutã în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru toti 
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Dezvoltare Locală 
 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Mugur Cozmanciuc-
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

mii lei din creditele bugetare 
prevăzute la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

ordonatorii principali de credite 

au  fost  dimensionate în  raport  

cu sarcinile  ce  le revin  pe  

anul  2018 

 

74.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune alocarea sumei de 
2.290,641 mii lei pentru 
construire Sediu Primărie în 
comuna Gherăești, județul 
Neamț. 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Mugur Cozmanciuc-
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru realizarea obiectivului de 
investiții. Finanțarea din bugetul 
local este insuficientă și se 
impune ca acest obiectiv să fie 
finanțat prin bugetul de stat. 
 
 
Sursa finanțare:  
Diminuarea cu suma de 
2.290,641 mii lei din creditele 
bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
Sursa de finantare mentionatã 

nu poate fi avutã în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru toti 

ordonatorii principali de credite 

au  fost  dimensionate în  raport  

cu sarcinile  ce  le revin  pe  

anul  2018 
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75.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 

Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2018 cu suma de 
26.289,167 mii lei pentru 
construire “Aquaparc Therme 
Herculi”, oraș Băile Herculane, 
județul Caraș-Severin. 
 
 
Autorii:  
Valeria-Diana Schelean-
Șomfelean, deputat PNL 
Ion-Marcel Vela, senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 
 
 

Cea mai veche stațiune 
balneară din țară este și trebuie 
să rămână un simbol al 
turismului românesc. 
 
 
 
 Sursa de finanţare:  
Se diminuează cu suma de 
26.289,167 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/65 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE – ACȚIUNI 
GENERALE/Capitol 
5000/Grupa30/TITLUL  III 
DOBÂNZI  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018.. 
 

76.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ 
Programul national de 
constructii de interes public sau 
social 

 

 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2018 cu suma de 
2.114,470 mii lei pentru 
înființarea unui centru cultural, 
oraș Băile Herculane, județul 
Caraș-Severin. 
 
 
 
Autorii:  
Valeria-Diana Schelean-
Șomfelean, deputat PNL 
Ion-Marcel Vela, senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 
 

Investiția va fi utilizată pentru 
activități educative, culturale și 
recreative, cu scopul de a 
crește calitatea vieții locuitorilor 
din zona periferică a orașului.  

 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
Programul national de 
constructii de interes public sau 
social/ - TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
-Sursa de finanţare menţionată 

nu poate fi avută în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru 

MDRAPFE au  fost  

dimensionate în  raport  cu 

sarcinile  ce  îi revin  acestei  

institutii pe  anul  2018 
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77.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 

 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2018 cu suma de 
5.730,700 mii lei pentru 
realizarea următoarelor 
obiective de investiții:  
- îndiguire râu Cerna între podul 
de piatră și Izvorul Neptun2 și 
- reabilitarea podului de piatră 
și podului de fontă, 
oraș Băile Herculane, județul 
Caraș-Severin. 
 
Autorii:  
Valeria-Diana Schelean-
Șomfelean, deputat PNL 
Ion-Marcel Vela, senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 

Proiect depus la C.N.I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:   
Prin redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 
nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
-Sursa de finanţare menţionată 

nu poate fi avută în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru 

MDRAPFE au  fost  

dimensionate în  raport  cu 

sarcinile  ce  îi revin  acestei  

institutii pe  anul  2018 

 

78.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 

Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2018 cu suma de 
2.448 mii lei pentru construire 
pod peste râul Cerna, oraș 
Băile Herculane, județul Caraș-
Severin 
  
 
Autorii:  
Valeria-Diana Schelean-
Șomfelean, deputat PNL 
Ion-Marcel Vela, senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 

Descongestionarea traficului 
rutier în centrul istoric al 
stațiunii. Construcția podului se 
înscrie într-un proiect care 
cuprinde, totodată, 
modernizarea străzilor Mihai 
Eminescu, 1 Mai și Piața 
Hercules. 
 
Sursa de finanţare:   
Prin redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 
nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
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ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE, 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

79.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 

Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2018 cu suma de 
572.839 mii lei pentru 
reabilitare Piață agroalimentară, 
oraș Băile Herculane, județul 
Caraș-Severin. 
 
 
Autorii:  
Valeria-Diana Schelean-
Șomfelean, deputat PNL 
Ion-Marcel Vela, senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 
 
 

Necesitatea existenței unui 
asemenea obiectiv.  
 
Sursa de finanţare:   
Prin redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 
nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul 
de stat grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

80.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării 

Investiția este necesară a fi 
realizată cu scopul de a crește 
calitatea vieții locuitorilor.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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Fondurilor Europene/ Capitolul 
5001 Cheltuieli bugetul de stat/ 
Grupa 51 TITLUL VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice/ Alineat 38 Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor 
Europene/Programul Național 
de Dezvoltare Locală cu suma 
de 3.000 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții 
– Modernizare străzi, Municipiul 
Caransebeș, jud. Caraș-
Severin. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Ion – Marcel VELA - Senator 
PNL 
Valeria – Diana SCHELEAN-
ȘOMFELEAN - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ 
alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

81.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 
5001 Cheltuieli bugetul de stat/ 
Grupa 51 TITLUL VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice/ alineat 38 Programul 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor 
Europene/Programul Național 
de Dezvoltare Locală cu suma 
de 500 mii lei în vederea 

Investiția este necesară a fi 
realizată cu scopul de a crește 
calitatea actului de educație. 
 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
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Național de Dezvoltare Locală realizării obiectivului de investiții 
– Reabilitare Liceul Tehnologic 
„Dacia”,  Municipiul 
Caransebeș, jud. Caraș-
Severin. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Ion – Marcel VELA - Senator 
PNL 
Valeria – Diana SCHELEAN-
ȘOMFELEAN - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ 
alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

82.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 
5001 Cheltuieli bugetul de stat/ 
Grupa 51 TITLUL VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice/ alineat 38 Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor 
Europene/Programul Național 
de Dezvoltare Locală cu suma 
de 920 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții 
– Reabilitare Colegiul Național 
„C.D. LOGA” Municipiul 
Caransebeș, jud. Caraș-

Continuare Proiect finanțat 
POR. Investiția este necesară a 
fi realizată cu scopul de a 
crește calitatea actului de 
educație și pentru a evita 
degradarea lucrărilor efectuate.  
 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
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Severin. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Ion – Marcel VELA - Senator 
PNL 
Valeria – Diana SCHELEAN-
ȘOMFELEAN - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Publice și Fondurilor Europene/ 
TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ 
alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

83.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 
5001 Cheltuieli bugetul de stat/ 
Grupa 51 TITLUL VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice/ alineat 38 Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor 
Europene/Programul Național 
de Dezvoltare Locală cu suma 
de 200 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții 
– Reabilitare Grădinița cu 
program prelungit PP2, 
Municipiul Caransebeș, jud. 
Caraș-Severin. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Unitatea de învățământ 
necesită lucrări de reabilitare 
necesare pentru siguranța 
copiilor. 
 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ 
alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Ion – Marcel VELA - Senator 
PNL 
Valeria – Diana SCHELEAN-
ȘOMFELEAN - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

84.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 
5001 Cheltuieli bugetul de stat/ 
Grupa 51 TITLUL VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice/ alineat 38 Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor 
Europene/Programul Național 
de Dezvoltare Locală cu suma 
de 3.472 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții 
– Reabilitare Grădinița cu 
program prelungit, Orașul Băile 
Herculane, jud. Caraș-Severin. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Unitatea de învățământ 
necesită lucrări de reabilitare 
necesare pentru siguranța 
copiilor. 
 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ 
alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Ion – Marcel VELA - Senator 
PNL 
Valeria – Diana SCHELEAN-
ȘOMFELEAN - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

fondurilor europene. 
 

85.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ 
Programul național de 
construcții de interes public sau 
social 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
Programul național de 
construcții de interes public sau 
social cu suma de 200 mii lei în 
vederea realizării obiectivului 
de investiții – Reabilitare Cămin 
Cultural, Municipiul 
Caransebeș, jud. Caraș-
Severin. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Ion – Marcel VELA - Senator 
PNL 

Memoriu justificativ depus la 
C.N.I. 
 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
-Sursa de finanţare menţionată 

nu poate fi avută în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru 

MDRAPFE au  fost  

dimensionate în  raport  cu 

sarcinile  ce  îi revin  acestei  

institutii pe  anul  2018 
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Valeria – Diana SCHELEAN-
ȘOMFELEAN - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

86.  Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, 
Administratiei Publice și 
Fondurilor Europene/ Anexa nr. 
3 / 15 / 01 / Grupa 51/ TITLUL 
VI TRANSFERURI INTRE 
UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa nr. 3 
/ 15 / 01 / Grupa 51/ TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE – credite de 
angajament - cu suma de 
55.200 mii lei pentru finalizarea 
obiectivului de investiții 
”Dezvoltarea zonei turistice – 
Domeniul schiabil Ursoaia, 
Judeţul Alba”. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Olar CORNELIU - Deputat PNL 
Claudiu RĂCUCI - Deputat PNL 
Florin ROMAN - Deputat PNL 
Sorin BUMB - Deputat PNL 
Alexandru PEREȘ – Senator 

Se impune de urgenţă 
finalizarea acestui obiectiv de 
investiţii, deoarece, în scurt 
timp, va expira autorizaţia de 
construire. Investiţia a fost 
demarată în anul 2011, fiind 
realizată în contul finanţărilor 
provenite de la bugetul local. 
Mai mult, prin sistarea lucrărilor, 
cele realizate se degradează 
Această investiţie face parte 
din” Strategia de dezvoltare a 
Munţilor Apuseni” 
 
Sursa de finanţare:  prin 
redistribuirea sumei de 55.200 
mii din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administratiei Publice și 
Fondurilor Europene/ Anexa nr. 
3 / 15 / 01 /5000/Grupa 55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI – credite de 
angajament 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
-Sursa de finanţare menţionată 

nu poate fi avută în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru 

MDRAPFE au  fost  

dimensionate în  raport  cu 

sarcinile  ce  îi revin  acestei  

institutii pe  anul  2018 
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PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 

87.  Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, 
Administratiei Publice și 
Fondurilor Europene/ Anexa nr. 
3 / 15/ 01 / Grupa 51/ TITLUL 
VI TRANSFERURI INTRE 
UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa nr. 3 
/ 15 / 01 / Grupa 51/ TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE – credite de 
angajament – cu suma de 
1.700 mii lei pentru reparație 
capitală a fostului Spital de 
Recuperare situat în orașul 
Ocna Mureș str. Mihai Viteazul 
nr.55 și reorganizarea acestuia 
în Centru de Îngrijire și 
Asistență pentru Persoane cu 
Handicap Psihic și Mental Ocna 
Mureș. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Olar CORNELIU - Deputat PNL 
Claudiu RĂCUCI - Deputat PNL 
Florin ROMAN - Deputat PNL 

Reprezintă o investiție de 
interes local deosebit. Mai mult 
decât atât, infrastructura există, 
fiind necesară doar reabilitarea 
în vederea schimbării 
destinației pentru Centru de 
Îngrijire și Asistență pentru 
Persoane cu Handicap Psihic și 
Mental. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  prin 
redistribuirea sumei de 1.700 
mii din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administratiei Publice și 
Fondurilor Europene/ Anexa nr. 
3 / 15 / 01 /5000/Grupa 55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI – credite de 
angajament 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
-Sursa de finanţare menţionată 

nu poate fi avută în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru 

MDRAPFE au  fost  

dimensionate în  raport  cu 

sarcinile  ce  îi revin  acestei  

institutii pe  anul  2018 
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Sorin BUMB - Deputat PNL 
Alexandru PEREȘ – Senator 
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

88.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 4.954,407 
mii lei pentru reabilitarea, 
extinderea, modernizarea si 
dotarea scolii gimnaziale nr .1, 
comuna Dumbrava Roșie,jud. 
Neamt 
 
 
Inițiatori:   
- Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat 
PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Proiect depus  de Comuna 
Dumbrava Roșie   pe 
Programul National De 
Dezvoltarea Locala.   
Acesta este necesar pentru 
buna desfăşurare a activităţii 
elevilor acestei școli. 
 
 
Sursa de finanțare:   
Prin redistribuirea sumelor 
aferente Programului Național 
de Dezvoltare Locală  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

89.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – cu suma 
de 15.000 mii lei în vederea 

In comuna Cordun este 
necesar acest sistem de 
alimentare cu apa și canalizare 
pentru desfășurarea în condiții 
decente a activităților zilnice. 
 
Sursa de finanțare:  prin 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
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Dezvoltare Locală 
 

întroducerii  rețelei de apă și 
canalizare în satul Pildești, 
comuna Cordun, Județul 
Neamț. 

 

 

Inițiatori:   
- Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat 
PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

redistribuirea sumelor aferente 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

90.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – cu suma 
de 1.936,167 mii lei pentru 
modernizarea și extinderea 
sistemului de iluminat public în 
comuna Moldoveni, județul 
Neamț 

 

 

Inițiatori:   
- Eugen Țapu-Nazare, senator 

In comuna Moldoveni este 
necesară modernizarea 
iluminarului public pentru 
desfășurarea în condiții decente 
a activităților zilnice. 
 
Sursa de finanțare:  prin 
redistribuirea sumelor aferente 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
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PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat 
PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

91.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 2.757,695 
mii lei pentru reabilitarea si 
modernizarea școlii gimnaziale, 
comuna Moldoveni, Judetul 
Neamt 

 
Inițiatori:   
- Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat 
PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
buna desfăşurare a activităţii 
elevilor acestei școli. 
 
 
Sursa de finanțare:  prin 
redistribuirea sumelor aferente 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

92.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 

Se alocă suma de 5.066,811 
mii lei pentru modernizarea și 
reabilitarea dumurilor de interes 
local din localitățile Moldoveni și 
Hociungi, Comuna Moldoveni, 
Judetul Neamț. 
 

Starea precară a acestor 
drumuri face aproape 
imposibilă circulaţia locuitorilor. 
 
 
Sursa de finanțare:  prin 
redistribuirea sumelor aferente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
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Dezvoltare Locală 
 

Inițiatori:   
- Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat 
PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

93.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 10.523,125 
mii lei pentru înfiinţare sistem 
de alimentare cu apă în 
comuna Boghicea, jud. Neamț. 
 
Inițiatori:   
- Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat 
PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

In comuna Boghicea este 
necesar acest sistem de 
alimentare cu apa și canalizare 
pentru desfășurarea în condiții 
decente a activităților zilnice. 
 
Sursa de finanțare:  prin 
redistribuirea sumelor aferente 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
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administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

94.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 1.695,364 
mii lei pentru construire 
grădiniţă cu program normal în 
satul Slobozia, comuna 
Boghicea. 
 
Inițiatori:   
- Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat 
PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
buna desfăşurare a activităţii 
preșcolarilor acestor grădinițe. 
 
Sursa de finanțare:  prin 
redistribuirea sumelor aferente 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

95.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 2.573,915 
mii lei pentru reabilitare, 
modernizare, extindere şi 
dotare şcoala Boghicea, jud. 
Neamţ. 
 
Inițiatori:   
- Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 

Sumele sunt necesare pentru 
buna desfăşurare a activităţii 
elevilor acestei școli. 
 
Sursa de finanțare:  prin 
redistribuirea sumelor aferente 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
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- Laurențiu Leoreanu, deputat 
PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

96.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 7.304,274 
mii lei  pentru modernizare 
drumuri comunale în comuna 
Trifești, județul Neamț  
 
Inițiatori:   
- Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat 
PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Stadiu proiect :  depus la 
MDRAP 
Starea precară a acestor 
drumuri face aproape 
imposibilă circulaţia locuitorilor. 
Sursa de finanțare:  prin 
redistribuirea sumelor aferente 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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97.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 2.807,354 
mii lei  pentru  renovare și 
dotare a căminului cultural din 
sat Trifești, comuna Trifești, 
județul Neamț. 
 
Inițiatori:   
- Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat 
PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Stadiu proiect:  depus la AFIR 
Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de 
altă natură, la nivelul comunei 
Trifesti. 
 
Sursa de finanțare:  prin 
redistribuirea sumelor aferente 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

98.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de  116,25 mii 
lei pentru  modernizare spațiu 
public de agrement - teren de 
sport, în localitatea Trifești, 
comuna Trifesti, judetul Neamt  
 
 
Inițiatori:   
- Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat 

Stadiu proiect:  depus la GAL 
Pentru buna desfăşurare a 
activităţii scolare sportive a 
elevilor este necesară 
amenajarea unui  teren de sport 
amenajat corespunzător, care 
să asigure elevilor  condiţiile 
optime şi mai ales  siguranţa 
necesară în desfăşurarea 
activităţilor sportive. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
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PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Sursa de finanțare:  prin 
redistribuirea sumelor aferente 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală  

anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

99.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 13.920 mii lei  
pentru  realizare  sistem de 
alimentare cu apă și de 
canalizare în sat Miron Costin, 
comuna Trifești, județul Neamț. 
 
 
Inițiatori:   
- Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat 
PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Stadiu proiect; Proiectul a fost 
selectat pentru finantare 
In comuna Trifești este necesar 
acest sistem de alimentare cu 
apa pentru desfășurarea în 
condiții decente a activităților 
zilnice. 
 
Sursa de finanțare:  prin 
redistribuirea sumelor aferente 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

100.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul Se alocă suma de 809,584 mii Starea precară a acestor Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

lei pentru  modernizare dumuri 
locale, satele  Munteni și 
Răucești, comuna Răucești, 
județul Neamț. 
 
Inițiatori:   
- Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat 
PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

drumuri face aproape 
imposibilă circulaţia locuitorilor. 
 
 
Sursa de finanțare:  prin 
redistribuirea sumelor aferente 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

101.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 2.905,429 
mii lei pentru  modernizarea DC 
223 L=1,468 km, DS 79 tronson 
1 L=0,784, drum local 79 
tronson 2 L=0,574 km și drum 
local 88 L=0,492 km, Comuna 
Răucești, județul Neamț. 
Inițiatori:   
- Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat 
PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 

Starea precară a acestor 
drumuri face aproape 
imposibilă circulaţia locuitorilor. 
 
Sursa de finanțare:  prin 
redistribuirea sumelor aferente 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
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din Camera Deputaților și Senat toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

102.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 952,527 mii  
lei pentru  reabilitarea și 
modernizarea Școlii nr. 2 
"Mihail Kogalniceanu", sat 
Răucești, comuna Răucești, 
județul Neamț. 
 
Inițiatori:   
- Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat 
PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
buna desfăşurare a activităţii 
elevilor acestei școli. 
 
Sursa de finanțare:  prin 
redistribuirea sumelor aferente 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

103.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 

Se alocă suma de 894,294 mii 
lei pentru  reabilitarea și 
modernizarea Școlii Gimnaziale 

Sumele sunt necesare pentru 
buna desfăşurare a activităţii 
elevilor acestei școli. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

nr. 1, corp A și B, sat Răucești, 
comuna Răucești, județul 
Neamț. 
 
Inițiatori:   
- Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat 
PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

 
 
Sursa de finanțare:  prin 
redistribuirea sumelor aferente 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

104.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 1.428,303 
mii lei pentru  construire sediu 
primărie în comuna Răucești, 
județul Neamț. 
 
Inițiatori:   
- Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat 
PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru realizarea obiectivului de 
investiții. 
 
Sursa de finanțare:  prin 
redistribuirea sumelor aferente 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 83 - 

lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

105.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 590,895 mii 
lei pentru  modernizarea străzii 
Bălțătești, cartier Dărmănești, 
municipiul Piatra-Neamț, județ 
Neamț. 
 
Inițiatori:   
- Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat 
PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Artera carosabilă în lungime de 
0.552 km care asigura legatura 
locuitorilor de pe strada către 
artera principală strada 1 
Decembrie 1918; este drum 
categoria a III-a, in prezent 
pietruit, se propune prin proiect 
asfaltarea in doua straturi si 
bordurarea; profilul transversal 
aplicabil este parte carosabila 
3,00-6,00 m încadrată cu 
borduri de beton de 20x25 
cm/fază Proiect Tehnic 
 
Sursa de finanțare:  prin 
redistribuirea sumelor aferente 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

106.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 

Se alocă suma de 76,181 mii  
lei pentru  modernizarea străzii 
Barajului, cartier Sărata, 
municipiul Piatra-Neamț, județ 
Neamț. 

Artera carosabilă în lungime de 
0.128 km care asigura legatura 
locuitorilor de pe strada către 
artera principală strada Petru 
Movila; este drum categoria a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
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51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

 
Inițiatori:   
- Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat 
PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

IV-a, in prezent pietruit, se 
propune prin proiect asfaltarea 
in doua straturi si bordurarea; 
profilul transversal aplicabil este 
parte carosabila 3,50 m 
încadrată cu borduri de beton 
de 20x25 cm/fază Proiect 
Tehnic 
 
Sursa de finanțare:  prin 
redistribuirea sumelor aferente 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală  

beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

107.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 61,335 mii lei 
pentru  modernizarea străzii 
Cicoarei, cartier Dărmănești, 
municipiul Piatra-Neamț, județ 
Neamț. 
 
Inițiatori:   
- Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat 
PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Artera carosabilă în lungime de 
0.079 km care asigura legatura 
locuitorilor de pe strada către 
strada Bălțătești din care se 
ajunge la artera principală 
strada 1 Decembrie 1918; este 
drum categoria a IV-a, in 
prezent pietruit, se propune prin 
proiect asfaltarea in doua 
straturi si bordurarea; profilul 
transversal aplicabil este parte 
carosabila 3,50 m încadrată cu 
borduri de beton de 20x25 
cm/fază Proiect Tehnic 
 
 
Sursa de finanțare:  prin 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
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redistribuirea sumelor aferente 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală  

prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

108.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 114,078 lei 
pentru  modernizarea străzii 
Cucului, cartier Sărata, 
municipiul Piatra-Neamț, județ 
Neamț 
 
 
Inițiatori:   
- Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat 
PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Artera carosabilă în lungime de 
0.155 km care asigura legatura 
locuitorilor la artera principală 
strada Petru Movila; este drum 
categoria a IV-a, in prezent 
pietruit, se propune prin proiect 
asfaltarea in doua straturi si 
bordurarea; profilul transversal 
aplicabil este parte carosabila 
3,50 m încadrată cu borduri de 
beton de 20x25 cm. 
 
Sursa de finanțare:  prin 
redistribuirea sumelor aferente 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

109.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 

Se alocă suma de 31,068 mii lei 
pentru  modernizarea străzii 
Dudului, cartier Dărmănești, 
municipiul Piatra-Neamț, județ 
Neamț 
 
Inițiatori:   

Artera carosabilă în lungime de 
0.037 km care asigura legatura 
locuitorilor de pe strada către 
strada Bălțătești din care se 
ajunge la artera principală 
strada 1 Decembrie 1918; este 
drum categoria a IV-a, in 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
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Dezvoltare Locală 
 

- Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat 
PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

prezent pietruit, se propune prin 
proiect asfaltarea in doua 
straturi si bordurarea; profilul 
transversal aplicabil este parte 
carosabila 3,50 m încadrată cu 
borduri de beton de 20x25 cm. 
 
Sursa de finanțare:  prin 
redistribuirea sumelor aferente 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală  

maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

110.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 27,100 mii lei 
pentru  modernizarea străzii 
Lalelelor, cartier Dărmănești, 
municipiul Piatra-Neamț, județ 
Neamț. 
 
Inițiatori:   
- Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat 
PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Artera carosabilă în lungime de 
0.030 km care asigura legatura 
locuitorilor de pe strada către 
strada Bălțătești din care se 
ajunge la artera principală 
strada 1 Decembrie 1918; este 
drum categoria a IV-a, in 
prezent pietruit, se propune prin 
proiect asfaltarea in doua 
straturi si bordurarea; profilul 
transversal aplicabil este parte 
carosabila 3,50 m încadrată cu 
borduri de beton de 20x25 
cm/fază Proiect Tehnic 
 
Sursa de finanțare:  prin 
redistribuirea sumelor aferente 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
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administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

111.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 59,189 mii lei 
pentru  modernizarea străzii 
Macului, cartier Dărmănești, 
municipiul Piatra-Neamț, județ 
Neamț. 
 
Inițiatori:   
- Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat 
PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Artera carosabilă în lungime de 
0.075 km care asigura legatura 
locuitorilor de pe strada către 
strada Bălțătești din care se 
ajunge la artera principală 
strada 1 Decembrie 1918; este 
drum categoria a IV-a, in 
prezent pietruit, se propune prin 
proiect asfaltarea in doua 
straturi si bordurarea; profilul 
transversal aplicabil este parte 
carosabila 3,50 m încadrată cu 
borduri de beton de 20x25 
cm/fază Proiect Tehnic 
 
Sursa de finanțare:  prin 
redistribuirea sumelor aferente 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

112.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Suma de 3.086,646 mii lei 
pentru  modernizarea străzii 
Pârâul Doamnei, municipiul 
Piatra-Neamț, județ Neamț 
 
Inițiatori:   
- Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat 

Artera carosabilă în lungime de 
2,270km în zona cunoscuta 
Peste Vale, o zonă cu ridicat 
potențial turistic; este drum 
categoria a V-a, in prezent 
pietruit, se propune prin proiect 
asfaltarea in doua straturi cu 
bordurare si executie rigole 
betonate si carosabile pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
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PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

preluarea apelor pluviale; 
profilul transversal aplicabil este 
parte carosabila 4,00-5,00 m 
încadrată cu borduri de beton 
de 20x25 cm/fază Proiect 
Tehnic 
 
Sursa de finanțare:  prin 
redistribuirea sumelor aferente 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală  

aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

113.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se aloca suma de 436,015 mii 
lei pentru  modernizarea străzii 
Vestului, cartier Dărmănești, 
municipiul Piatra-Neamț, județ 
Neamț. 
 
 
Inițiatori:   
- Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat 
PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Artera carosabilă în lungime de 
0.614 km care asigura legatura 
locuitorilor de pe strada către 
strada Apusului din care se 
ajunge la artera principală 
strada 1 Decembrie 1918; este 
drum categoria a IV-a, in 
prezent pietruit, se propune prin 
proiect asfaltarea in doua 
straturi si bordurarea; profilul 
transversal aplicabil este parte 
carosabila 3,50 m încadrată cu 
borduri de beton de 20x25 
cm/fază PUZ 
 
Sursa de finanțare:  prin 
redistribuirea sumelor aferente 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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114.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 903,087 mii 
lei pentru  obiectiv de investiții 
”Amenajare Casa Căsătoriilor 
corp C3”, municipiul Piatra-
Neamț, județ Neamț. 
 
Inițiatori:   
- Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat 
PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Imobilul C3 este situat în 
centrul oraşului, în Zona 
protejată Curtea Domnească şi 
se doreşte reabilitarea acestuia 
prin recompartimentare 
interioară, realizarea unui acces 
nou în clădire, reabilitarea 
şarpantei; caracteristicile 
construcţiei:  regim de înălţime 
S+P+1E+Pod, suprafaţă 
construită= 448 mp, suprafaţă 
desfăşurată=891 mp/fază 
Proiect Tehnic+Autorizaţie de 
Construire 
 
Sursa de finanțare:  prin 
redistribuirea sumelor aferente 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

115.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 4.399,485 
mii lei  pentru  renovarea, 
modernizarea și dotarea 
Căminului cultural, sat Bicazu 
Ardelean, Comuna Bicazu 
Ardelean, Judetul Neamț. 
 
 
Inițiatori:   
- Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 

Proiect depus pe FEADR , 
submasura 7,6 Investitii 
asociate cu protejarea 
patrimoniului cultural 
Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de 
altă natură, la nivelul comunei 
Bicazu Ardelean. 
Sursa de finanțare:  prin 
redistribuirea sumelor aferente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
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- Laurențiu Leoreanu, deputat 
PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

116.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 7.667,165 
mii lei  pentru  modernizarea 
infrastructurii rutiere locale  în 
comuna Bicazu Ardelean, 
Județul Neamț. 
 
Inițiatori:   
- Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat 
PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Proiect depus pe FEADR , 
submasura 7,2 "Investitii in 
crearea si modernizarea 
infrastructurii de baza la scara 
mica " 
Starea precară a acestor 
drumuri face aproape 
imposibilă circulaţia locuitorilor. 
 
Sursa de finanțare:  prin 
redistribuirea sumelor aferente 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

117.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul Se alocă suma de 2.697 mii lei  Proiect depus pe FEADR , Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

pentru  construire si dotare 
Gradinita in satul Bicazu 
Ardelean, comuna Bicazu 
Ardelean, judetul Neamt. 
 

Inițiatori:  

Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 
Laurențiu Leoreanu, deputat 
PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

submasura 7,2 "Investitii in 
crearea si modernizarea 
infrastructurii de baza la scara 
mica " 
Sumele sunt necesare pentru 
buna desfăşurare a activităţii 
preșcolarilor acestei grădinițe. 
 
 
Sursa de finanțare:  prin 
redistribuirea sumelor aferente 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală  

amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

118.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 5.590 mii lei  
pentru  infiintare retea publica 
de apa uzata si statie de 
epurare in comuna Bicazu 
Ardelean, judetul Neamt. 
 

Inițiatori:  

Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 
Laurențiu Leoreanu, deputat 
PNL Neamț 

Proiect depus pe FEADR , 
submasura 7,2 "Investitii in 
crearea si modernizarea 
infrastructurii de baza la scara 
mica " 
In comuna Bicazu Ardelean 
este necesară această retea 
publica de apa uzata si statie 
de epurare pentru desfășurarea 
în condiții decente a activităților 
zilnice. 
Sursa de finanțare:  prin 
redistribuirea sumelor aferente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
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Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Programului Național de 
Dezvoltare Locală  

toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

119.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 1.382 mii lei  
pentru  Reabilitare si extindere 
scoala cu clasele I – VIII nr. 1 
Ceahlau - „Grigore Ungureanu”,  
in comuna Ceahlau , judetul 
Neamt. 
 
Inițiatori:  
Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 
Laurențiu Leoreanu, deputat 
PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
buna desfăşurare a activităţii 
elevilor acestei școli. 
 
 
 
Sursa de finanțare:  prin 
redistribuirea sumelor aferente 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

120.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 

Se alocă suma de  5.274 mii lei  
pentru  Modernizare drumuri de 
interes local in comuna 

Starea precară a acestor 
drumuri face aproape 
imposibilă circulaţia locuitorilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Ceahlau, judetul Neamt. 
 
 
Inițiatori:  
Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 
Laurențiu Leoreanu, deputat 
PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

 
 
 
Sursa de finanțare:  prin 
redistribuirea sumelor aferente 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

121.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 4.161 mii lei  
pentru  Conservarea, 
restaurarea și protecția clădirii 
„Casa Celibidache” municipiul 
Roman, județul Neamț. 
 
Inițiatori:  
Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 
Laurențiu Leoreanu, deputat 
PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Suma solicitată este necesară 
pentru realizarea obiectivului de 
investiții, pentru valorificarea 
patrimoniului cultural. 
 
Sursa de finanțare:  prin 
redistribuirea sumelor aferente 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
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lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

122.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 5.009 mii lei  
pentru  Modernizare drumuri de 
interes local în comuna 
Tămășeni, județul Neamț. 
 
 

Inițiatori:  

Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 
Laurențiu Leoreanu, deputat 
PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Starea precară a acestor 
drumuri face aproape 
imposibilă circulaţia locuitorilor. 
 
 
Sursa de finanțare:  prin 
redistribuirea sumelor aferente 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

123.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 

Se alocă suma de 1.837 mii lei  
pentru  Modernizare și 
extindere Liceul Tehnologic 
Adjudeni, comuna Tămășeni, 
județul Neamț 

Sumele sunt necesare pentru 
buna desfăşurare a activităţii 
elevilor acestui Liceu. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
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51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

 
 

Inițiatori:  

Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 
Laurențiu Leoreanu, deputat 
PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

 
Sursa de finanțare:  prin 
redistribuirea sumelor aferente 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

124.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 10.631 mii lei  
pentru  Extindere rețea de 
alimentare cu apă în comuna 
Tămășeni, județul Neamț și 
Extindere rețea de canalizare în 
comuna Tămășeni, județul 
Neamț 
 
 

Inițiatori:  

Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 
Laurențiu Leoreanu, deputat 
PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 

In comuna Tămășeni este 
necesar acest sistem de 
alimentare cu apa pentru 
desfășurarea în condiții decente 
a activităților zilnice. 
 
 
Sursa de finanțare:  prin 
redistribuirea sumelor aferente 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
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din Camera Deputaților și Senat prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

125.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 3.378 mii lei  
pentru  Sală de sport din cadrul 
proiectului „Campus școlar tip-
10 săli de clasă Adjudeni”, 
comuna Tămășeni, județul 
Neamț 
 

Inițiatori:  

Eugen Țapu-Nazare, senator 
PNL Neamț 
Laurențiu Leoreanu, deputat 
PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
buna desfăşurare a activităţii 
elevilor acestei școli. 
 
 
 
Sursa de finanțare:  prin 
redistribuirea sumelor aferente 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

126.  Anexa nr. 3 /15 /01 
MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE 
Capitol 5001/Grupa 51/ art. 2/ 
alin. 38 PROGRAMUL 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 10.000 mii lei în 
vederea reabilitării rețelei 
electrice din  localitatea 
Berteştii de Jos, județul Brăila 
 
 

Din cauza vechimii, rețeaua de 
energie electrică din această 
localitate necesită o reabilitare 
urgentă. Investiția va fi utilizată 
pentru pentru a preîntâmpina 
producerea unor incidente 
nedorite în alimentarea cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
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NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 
LOCALĂ 

 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

energie electrică. 
 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

127.  Anexa nr. 3 /15 /01 
MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE 
Capitol 5001/Grupa 51/ art. 2/ 
alin. 38 PROGRAMUL 
NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 
LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 10.000 mii lei în 
vederea Extinderii rețelei de 
iluminat electric din Cartier 
Tineret, localitatea CAZASU, 
județul Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL 

Datorită dezvoltării localității 
Cazasu este necesară și 
extinderea rețelei de iluminat 
electric în Cartier Tineret din 
această localitate. 
 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
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din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

128.  Anexa nr. 3 /15 /01 
MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE 
Capitol 5001/Grupa 51/ art. 2/ 
alin. 38 PROGRAMUL 
NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 
LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 10.000 mii lei în 
vederea Reabilitării Căminului 
cultural din localitatea 
CAZASU, județul Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Din cauza deteriorării avansate 
a Căminului Cultural din 
localitatea Cazasu este 
necesară alocarea unor fonduri 
suplimentare pentru reabilitare. 
 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
Programul national de 
constructii de interes public sau 
social anexa 3/15/27, 
Subprogramul Asezaminte 
culturale, cod program 1324 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

129.  Anexa nr. 3 /15 /01 
MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE 
Capitol 5001/Grupa 51/ art. 2/ 
alin. 38 PROGRAMUL 
NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 
LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 10.000 mii lei în 
vederea reabilitării rețelei 
electrice din localitatea 
CIREŞU, județul Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Din cauza vechimii, rețeaua de 
energie electrică din această 
localitate necesită o reabilitare 
urgentă. Investiția va fi utilizată 
pentru pentru a preîntâmpina 
producerea unor incidente 
nedorite în alimentarea cu 
energie electrică. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

130.  Anexa nr. 3 /15 /01 
MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE 
Capitol 5001/Grupa 51/ art. 2/ 
alin. 38 PROGRAMUL 
NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 
LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 4.000 mii lei în 
vederea Reabilitării Căminului 
cultural din localitatea 
FRECĂȚEI, județul Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Din cauza deteriorării avansate 
a Căminului Cultural din 
localitatea FRECĂȚEI este 
necesară alocarea unor fonduri 
suplimentare pentru reabilitare. 
 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
Programul national de 
constructii de interes public sau 
social anexa 3/15/27, 
Subprogramul Asezaminte 
culturale, cod program 1324 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
-Sursa de finanţare menţionată 

nu poate fi avută în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru 

MDRAPFE au  fost  

dimensionate în  raport  cu 

sarcinile  ce  îi revin  acestei  

institutii pe  anul  2018 

 

131.  Anexa nr. 3 /15 /01 Se propune suplimentarea cu Din cauza vechimii, rețeaua de Se propune respingerea 
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MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE 
Capitol 5001/Grupa 51/ art. 2/ 
alin. 38 PROGRAMUL 
NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 
LOCALĂ 

suma de 10.000 mii lei în 
vederea reabilitării rețelei 
electrice din localitatea 
FRECĂȚEI, județul Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

energie electrică din această 
localitate necesită o reabilitare 
urgentă. Investiția va fi utilizată 
pentru pentru a preîntâmpina 
producerea unor incidente 
nedorite în alimentarea cu 
energie electrică. 
 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

132.  Anexa nr. 3 /15 /01 
MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE 
Capitol 5001/Grupa 51/ art. 2/ 
alin. 38 PROGRAMUL 
NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 
LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 8.000 mii lei în 
vederea reabilitării rețelei 
electrice din localitatea 
GRADIŞTEA, județul Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Din cauza vechimii, rețeaua de 
energie electrică din această 
localitate necesită o reabilitare 
urgentă. Investiția va fi utilizată 
pentru pentru a preîntâmpina 
producerea unor incidente 
nedorite în alimentarea cu 
energie electrică. 
 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

133.  Anexa nr. 3 /15 /01 
MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE 
Capitol 5001/Grupa 51/ art. 2/ 
alin. 38 PROGRAMUL 
NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 
LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 7.000 mii lei în 
vederea reamenajării Parcului 
de agrement din localitatea 
GROPENI, județul Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Parcul de agrement din 
localitatea Gropeni, din cauza 
deteriorării are nevoie de o 
reabilitare epntru a putea fi 
folosit fără a exista pericolul 
producerii unor accidente.  
 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

134.  Anexa nr. 3 /15 /01 
MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE, 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 11.000 mii lei în 
vederea reabilitării rețelei 

Din cauza vechimii, rețeaua de 
energie electrică din această 
localitate necesită o reabilitare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE 
Capitol 5001/Grupa 51/ art. 2/ 
alin. 38 PROGRAMUL 
NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 
LOCALĂ 

electrice din localitatea 
GROPENI, județul Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

urgentă. Investiția va fi utilizată 
pentru pentru a preîntâmpina 
producerea unor incidente 
nedorite în alimentarea cu 
energie electrică. 
 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

135.  Anexa nr. 3 /15 /01 

MINISTERUL DEZVOLTARII 

REGIONALE, 

ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 

FONDURILOR EUROPENE 

Capitol 5001/Grupa 51/ art. 2/ 

alin. 38 PROGRAMUL 

NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu 

suma de 7.000 mii lei în 

vederea reabilitării Școlii 

Generale din localitatea 

MĂRAȘU, județul Brăila. 

 

Autori: Comisia pentru 

administrație publică și 

amenajarea teritoriului a 

Camerei Deputatilor Comisia 

pentru administrație publică și 

organizarea teritoriului Comisia 

pentru dezvoltare regională, 

administrarea activelor statului 

Din cauza vechimii, Școala 

Generală din localitatea Mărașu 

are nevoie urgentă de o 

reabilitare consistentă pentru a 

asigura elevilor și cadrelor 

didactice un spațiu adecvat 

procesului de învățământ. 

 

Sursa de finanţare:  Prin 

redistribuirea creditelor 

bugetare prevăzute la Anexa 3/ 

15/27/ Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene/ 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
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și privatizare a Senatului 

Deputat Antoneta IONIȚĂ 

Deputat Vasile VARGA 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală 

lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

136.  Anexa nr. 3 /15 /01 

MINISTERUL DEZVOLTARII 

REGIONALE, 

ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 

FONDURILOR EUROPENE 

Capitol 5001/Grupa 51/ art. 2/ 

alin. 38 PROGRAMUL 

NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu 

suma de 13.000 mii lei în 

vederea reabilitării rețelei 

electrice din localitatea 

MĂXINENI, județul Brăila. 

 

Autori: Comisia pentru 

administrație publică și 

amenajarea teritoriului a 

Camerei Deputatilor Comisia 

pentru administrație publică și 

organizarea teritoriului Comisia 

pentru dezvoltare regională, 

administrarea activelor statului 

și privatizare a Senatului 

Deputat Antoneta IONIȚĂ 

Deputat Vasile VARGA 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

Din cauza vechimii, rețeaua de 

energie electrică din această 

localitate necesită o reabilitare 

urgentă. Investiția va fi utilizată 

pentru pentru a preîntâmpina 

producerea unor incidente 

nedorite în alimentarea cu 

energie electrică. 

 

Sursa de finanţare:  Prin 

redistribuirea creditelor 

bugetare prevăzute la Anexa 3/ 

15/27/ Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene/ 

Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

137.  Anexa nr. 3 /15 /01 

MINISTERUL DEZVOLTARII 

REGIONALE, 

ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 

Se propune suplimentarea cu 

suma de 10.000 mii lei în 

vederea reabilitării rețelei 

electrice din localitatea 

Din cauza vechimii, rețeaua de 

energie electrică din această 

localitate necesită o reabilitare 

urgentă. Investiția va fi utilizată 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
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FONDURILOR EUROPENE 

Capitol 5001/Grupa 51/ art. 2/ 

alin. 38 PROGRAMUL 

NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 

MIRCEA VODĂ, județul Brăila. 

 

Autori: Comisia pentru 

administrație publică și 

amenajarea teritoriului a 

Camerei Deputatilor Comisia 

pentru administrație publică și 

organizarea teritoriului Comisia 

pentru dezvoltare regională, 

administrarea activelor statului 

și privatizare a Senatului 

Deputat Antoneta IONIȚĂ 

Deputat Vasile VARGA 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

pentru pentru a preîntâmpina 

producerea unor incidente 

nedorite în alimentarea cu 

energie electrică. 

 

Sursa de finanţare:  Prin 

redistribuirea creditelor 

bugetare prevăzute la Anexa 3/ 

15/27/ Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene/ 

Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală 

beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

138.  Anexa nr. 3 /15 /01 

MINISTERUL DEZVOLTARII 

REGIONALE, 

ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 

FONDURILOR EUROPENE 

Capitol 5001/Grupa 51/ art. 2/ 

alin. 38 PROGRAMUL 

NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu 

suma de 6.000 mii lei în 

vederea Construirii Pieței Agro-

alimentare din localitatea 

MIRCEA VODĂ, județul Brăila. 

 

Autori: Comisia pentru 

administrație publică și 

amenajarea teritoriului a 

Camerei Deputatilor Comisia 

pentru administrație publică și 

organizarea teritoriului Comisia 

pentru dezvoltare regională, 

administrarea activelor statului 

și privatizare a Senatului 

Deputat Antoneta IONIȚĂ 

Atât locuitorii comunei cât și 

producătorii agricoli sau ceilalți 

comercianți din zonă au nevoie 

de un spațiu modern pentu 

comercializarea produselor 

agro-alomentare. 

 

Sursa de finanţare:  Prin 

redistribuirea creditelor 

bugetare prevăzute la Anexa 3/ 

15/27/ Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene/ 

Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
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Deputat Vasile VARGA 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

139.  Anexa nr. 3 /15 /01 

MINISTERUL DEZVOLTARII 

REGIONALE, 

ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 

FONDURILOR EUROPENE 

Capitol 5001/Grupa 51/ art. 2/ 

alin. 38 PROGRAMUL 

NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu 

suma de 14.000 mii lei în 

vederea reabilitării rețelei 

electrice din localitatea SALCIA 

TUDOR, județul Brăila. 

 

Autori: Comisia pentru 

administrație publică și 

amenajarea teritoriului a 

Camerei Deputatilor Comisia 

pentru administrație publică și 

organizarea teritoriului Comisia 

pentru dezvoltare regională, 

administrarea activelor statului 

și privatizare a Senatului 

Deputat Antoneta IONIȚĂ 

Deputat Vasile VARGA 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

Din cauza vechimii, rețeaua de 

energie electrică din această 

localitate necesită o reabilitare 

urgentă. Investiția va fi utilizată 

pentru pentru a preîntâmpina 

producerea unor incidente 

nedorite în alimentarea cu 

energie electrică. 

 

Sursa de finanţare:  Prin 

redistribuirea creditelor 

bugetare prevăzute la Anexa 3/ 

15/27/ Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene/ 

Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

140.  Anexa nr. 3 /15 /01 

MINISTERUL DEZVOLTARII 

REGIONALE, 

ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 

FONDURILOR EUROPENE 

Capitol 5001/Grupa 51/ art. 2/ 

Se propune suplimentarea cu 

suma de 7.000 mii lei în 

vederea Construirii unui Cămin 

Cultural, în  sat Olaneasca, 

comuna SALCIA TUDOR din 

localitatea, județul Brăila. 

Pentru desfășurarea, în bune 

condiții, a unor activități cu 

specific cultural-artistic, 

locuitorii satului Olaneasca, 

comuna SALCIA TUDOR, și-au 

exprimat dorința de a beneficia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
-Sursa de finanţare menţionată 

nu poate fi avută în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru 
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alin. 38 PROGRAMUL 

NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 

 

Autori: Comisia pentru 

administrație publică și 

amenajarea teritoriului a 

Camerei Deputatilor Comisia 

pentru administrație publică și 

organizarea teritoriului Comisia 

pentru dezvoltare regională, 

administrarea activelor statului 

și privatizare a Senatului 

Deputat Antoneta IONIȚĂ 

Deputat Vasile VARGA 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

de un spațiu adecvat. 

 

Sursa de finanţare:  Prin 

redistribuirea creditelor 

bugetare prevăzute la Anexa 3/ 

15/27/ Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene/ 

Programul national de 

constructii de interes public sau 

social, Subprogramul 

Așezăminte culturale, cod 

program 1324. 

MDRAPFE au  fost  

dimensionate în  raport  cu 

sarcinile  ce  îi revin  acestei  

institutii pe  anul  2018 

 

141.  Anexa nr. 3 /15 /01 

MINISTERUL DEZVOLTARII 

REGIONALE, 

ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 

FONDURILOR EUROPENE 

Capitol 5001/Grupa 51/ art. 2/ 

alin. 38 PROGRAMUL 

NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu 

suma de 7.000 mii lei în 

vederea amenajare centru civic 

sat Pitulești, din comuna 

SCORŢARU NOU, județul 

Brăila. 

 

Autori: Comisia pentru 

administrație publică și 

amenajarea teritoriului a 

Camerei Deputatilor Comisia 

pentru administrație publică și 

organizarea teritoriului Comisia 

pentru dezvoltare regională, 

administrarea activelor statului 

și privatizare a Senatului 

Deputat Antoneta IONIȚĂ 

Este nevoie de o amenajare, în 

condiții moderne, a spațiului 

aferent centrului  civic al 

localității. 

 

 

Sursa de finanţare:  Prin 

redistribuirea creditelor 

bugetare prevăzute la Anexa 3/ 

15/27/ Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene/ 

Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
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Deputat Vasile VARGA 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

142.  Anexa nr. 3 /15 /01 

MINISTERUL DEZVOLTARII 

REGIONALE, 

ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 

FONDURILOR EUROPENE 

Capitol 5001/Grupa 51/ art. 2/ 

alin. 38 PROGRAMUL 

NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu 

suma de 7.000 mii lei în 

vederea amenajare centru civic 

sat Gurguieti, din comuna 

SCORŢARU NOU, județul 

Brăila. 

 

Autori: Comisia pentru 

administrație publică și 

amenajarea teritoriului a 

Camerei Deputatilor Comisia 

pentru administrație publică și 

organizarea teritoriului Comisia 

pentru dezvoltare regională, 

administrarea activelor statului 

și privatizare a Senatului 

Deputat Antoneta IONIȚĂ 

Deputat Vasile VARGA 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

Este nevoie de o amenajare, în 

condiții moderne, a spațiului 

aferent centrului  civic al 

localității. 

 

Sursa de finanţare:  Prin 

redistribuirea creditelor 

bugetare prevăzute la Anexa 3/ 

15/27/ Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene/ 

Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

143.  Anexa nr. 3 /15 /01 

MINISTERUL DEZVOLTARII 

REGIONALE, 

ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 

FONDURILOR EUROPENE 

Capitol 5001/Grupa 51/ art. 2/ 

alin. 38 PROGRAMUL 

Se propune suplimentarea cu 

suma de 10.000 mii lei în 

vederea extindere primărie 

SURDILA GRECI,  județul 

Brăila. 

 

Autori: Comisia pentru 

Din cauza activităților derulate 

de către Primăria Comunei 

Surdila Greci spațiile din  

clădirea nu mai sunt suficiente, 

fiind necesară o extindere a 

construcției. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
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NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 

administrație publică și 

amenajarea teritoriului a 

Camerei Deputatilor Comisia 

pentru administrație publică și 

organizarea teritoriului Comisia 

pentru dezvoltare regională, 

administrarea activelor statului 

și privatizare a Senatului 

Deputat Antoneta IONIȚĂ 

Deputat Vasile VARGA 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

 

Sursa de finanţare:  Prin 

redistribuirea creditelor 

bugetare prevăzute la Anexa 3/ 

15/27/ Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene/ 

Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală 

maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

144.  Anexa nr. 3 /15 /01 

MINISTERUL DEZVOLTARII 

REGIONALE, 

ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 

FONDURILOR EUROPENE 

Capitol 5001/Grupa 51/ art. 2/ 

alin. 38 PROGRAMUL 

NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu 

suma de 10.000 mii lei în 

vederea reabilitării rețelei 

electrice din localitatea 

SURDILA GRECI, județul 

Brăila. 

 

Autori: Comisia pentru 

administrație publică și 

amenajarea teritoriului a 

Camerei Deputatilor Comisia 

pentru administrație publică și 

organizarea teritoriului Comisia 

pentru dezvoltare regională, 

administrarea activelor statului 

și privatizare a Senatului 

Deputat Antoneta IONIȚĂ 

Deputat Vasile VARGA 

Din cauza vechimii, rețeaua de 

energie electrică din această 

localitate necesită o reabilitare 

urgentă. Investiția va fi utilizată 

pentru pentru a preîntâmpina 

producerea unor incidente 

nedorite în alimentarea cu 

energie electrică. 

 

Sursa de finanţare:  Prin 

redistribuirea creditelor 

bugetare prevăzute la Anexa 3/ 

15/27/ Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene/ 

Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
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Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

145.  Anexa nr. 3 /15 /01 

MINISTERUL DEZVOLTARII 

REGIONALE, 

ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 

FONDURILOR EUROPENE 

Capitol 5001/Grupa 51/ art. 2/ 

alin. 38 PROGRAMUL 

NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu 

suma de 4.000 mii lei în 

vederea extinderii Cartierului 

Tineret Comuna ŞUŢEŞTI,  

județul Brăila. 

 

Autori: Comisia pentru 

administrație publică și 

amenajarea teritoriului a 

Camerei Deputatilor Comisia 

pentru administrație publică și 

organizarea teritoriului Comisia 

pentru dezvoltare regională, 

administrarea activelor statului 

și privatizare a Senatului 

Deputat Antoneta IONIȚĂ 

Deputat Vasile VARGA 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

Pentru asigurarea unor condiții 

moderne de trai și atragerea 

tineretului în localitate este 

necesară extinderea cartierului 

Tineret din Comuna Șuțești. 

 

Sursa de finanţare:  Prin 

redistribuirea creditelor 

bugetare prevăzute la Anexa 3/ 

15/27/ Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene/ 

Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

146.  Anexa nr. 3 /15 /01 

MINISTERUL DEZVOLTARII 

REGIONALE, 

ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 

FONDURILOR EUROPENE 

Capitol 5001/Grupa 51/ art. 2/ 

alin. 38 PROGRAMUL 

NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 

Se propune suplimentarea cu 

suma de 15.000 mii lei în 

vederea reabilitării rețelei 

electrice din localitatea 

ŞUŢEŞTI, județul Brăila. 

 

Autori: Comisia pentru 

administrație publică și 

Din cauza vechimii, rețeaua de 

energie electrică din această 

localitate necesită o reabilitare 

urgentă. Investiția va fi utilizată 

pentru pentru a preîntâmpina 

producerea unor incidente 

nedorite în alimentarea cu 

energie electrică. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
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LOCALĂ amenajarea teritoriului a 

Camerei Deputatilor Comisia 

pentru administrație publică și 

organizarea teritoriului Comisia 

pentru dezvoltare regională, 

administrarea activelor statului 

și privatizare a Senatului 

Deputat Antoneta IONIȚĂ 

Deputat Vasile VARGA 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

 

Sursa de finanţare:  Prin 

redistribuirea creditelor 

bugetare prevăzute la Anexa 3/ 

15/27/ Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene/ 

Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală 

aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

147.  Anexa nr. 3 /15 /01 

MINISTERUL DEZVOLTARII 

REGIONALE, 

ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 

FONDURILOR EUROPENE 

Capitol 5001/Grupa 51/ art. 2/ 

alin. 38 PROGRAMUL 

NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu 

suma de 5.000 mii lei în 

vederea reabilitării rețelei 

electrice din localitatea 

TICHILEŞTI, județul Brăila. 

 

Autori: Comisia pentru 

administrație publică și 

amenajarea teritoriului a 

Camerei Deputatilor Comisia 

pentru administrație publică și 

organizarea teritoriului Comisia 

pentru dezvoltare regională, 

administrarea activelor statului 

și privatizare a Senatului 

Deputat Antoneta IONIȚĂ 

Deputat Vasile VARGA 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaţilor şi Senat 

Din cauza vechimii, rețeaua de 

energie electrică din această 

localitate necesită o reabilitare 

urgentă. Investiția va fi utilizată 

pentru pentru a preîntâmpina 

producerea unor incidente 

nedorite în alimentarea cu 

energie electrică. 

 

Sursa de finanţare:  Prin 

redistribuirea creditelor 

bugetare prevăzute la Anexa 3/ 

15/27/ Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene/ 

Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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148.  Anexa nr. 3 /15 /01 

MINISTERUL DEZVOLTARII 

REGIONALE, 

ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 

FONDURILOR EUROPENE 

Capitol 5001/Grupa 51/ art. 2/ 

alin. 38 PROGRAMUL 

NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu 

suma de 8.000 mii lei în 

vederea modernizării Drumului 

comunal Unirea Urleasca, 

comuna UNIREA, județul 

Brăila. 

 

Autori: Comisia pentru 

administrație publică și 

amenajarea teritoriului a 

Camerei Deputatilor Comisia 

pentru administrație publică și 

organizarea teritoriului Comisia 

pentru dezvoltare regională, 

administrarea activelor statului 

și privatizare a Senatului 

Deputat Antoneta IONIȚĂ 

Deputat Vasile VARGA 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

Rețeaua drumurilor din 
Comuna Unirea are nevoie 
urgentă de modernizare pentru 
a se crea condiții optime 
circulației rutiere, pentru 
evitarea producerii de accidente 
cauzate stării deplorabile a 
părții carosabile, dar și a 
celorlalte elemente de siguranță 
rutieră. 
 

Sursa de finanţare:  Prin 

redistribuirea creditelor 

bugetare prevăzute la Anexa 3/ 

15/27/ Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene/ 

Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală/ modernizare 

drumuri cod 1284 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

149.  Anexa nr. 3 /15 /01 

MINISTERUL DEZVOLTARII 

REGIONALE, 

ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 

FONDURILOR EUROPENE 

Capitol 5001/Grupa 51/ art. 2/ 

alin. 38 PROGRAMUL 

NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu 

suma de 13.000 mii lei în 

vederea reabilitării rețelei 

electrice din localitatea 

VICTORIA, județul Brăila. 

 

Autori: Comisia pentru 

administrație publică și 

amenajarea teritoriului a 

Camerei Deputatilor Comisia 

Din cauza vechimii, rețeaua de 

energie electrică din această 

localitate necesită o reabilitare 

urgentă. Investiția va fi utilizată 

pentru pentru a preîntâmpina 

producerea unor incidente 

nedorite în alimentarea cu 

energie electrică. 

 

Sursa de finanţare:  Prin 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
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pentru administrație publică și 

organizarea teritoriului Comisia 

pentru dezvoltare regională, 

administrarea activelor statului 

și privatizare a Senatului 

Deputat Antoneta IONIȚĂ 

Deputat Vasile VARGA 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

redistribuirea creditelor 

bugetare prevăzute la Anexa 3/ 

15/27/ Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene/ 

Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală 

destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

150.  Anexa nr. 3 /15 /01 

MINISTERUL DEZVOLTARII 

REGIONALE, 

ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 

FONDURILOR EUROPENE 

Capitol 5001/Grupa 51/ art. 2/ 

alin. 38 PROGRAMUL 

NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu 

suma de 4.000 mii lei în 

vederea reabilitării Grădiniței 

din localitatea VICTORIA, 

județul Brăila. 

 

Autori: Comisia pentru 

administrație publică și 

amenajarea teritoriului a 

Camerei Deputatilor Comisia 

pentru administrație publică și 

organizarea teritoriului Comisia 

pentru dezvoltare regională, 

administrarea activelor statului 

și privatizare a Senatului 

Deputat Antoneta IONIȚĂ 

Deputat Vasile VARGA 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

Din cauza vechimii, Grădinița 

din Comuna Victoria are nevoie 

urgentă de o reabilitare 

consistentă pentru a asigura 

copiilor și cadrelor didactice un 

spațiu adecvat procesului de 

învățământ. 

 

Sursa de finanţare:  Prin 

redistribuirea creditelor 

bugetare prevăzute la Anexa 3/ 

15/27/ Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene/ 

Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală/ 

modernizarea/dotarea unitatilor 

de invatamant preuniversitar, 

respectiv:  gradinițe/ cod 1284 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
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administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

151.  Anexa nr. 3 /15 /01 

MINISTERUL DEZVOLTARII 

REGIONALE, 

ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 

FONDURILOR EUROPENE 

Capitol 5001/Grupa 51/ art. 2/ 

alin. 38 PROGRAMUL 

NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu 

suma de 15.000 mii lei în 

vederea reabilitării rețelei 

electrice și introducerea unui 

Sistem electric pe leduri din 

localitatea VIZIRU, județul 

Brăila. 

 

Autori: Comisia pentru 

administrație publică și 

amenajarea teritoriului a 

Camerei Deputatilor Comisia 

pentru administrație publică și 

organizarea teritoriului Comisia 

pentru dezvoltare regională, 

administrarea activelor statului 

și privatizare a Senatului 

Deputat Antoneta IONIȚĂ 

Deputat Vasile VARGA 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

Din cauza vechimii, rețeaua de 

energie electrică din această 

localitate necesită o reabilitare 

urgentă. Investiția va fi utilizată 

pentru pentru a preîntâmpina 

producerea unor incidente 

nedorite în alimentarea cu 

energie electrică. 

 

Sursa de finanţare:  Prin 

redistribuirea creditelor 

bugetare prevăzute la Anexa 3/ 

15/27/ Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene/ 

Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

152.  Anexa nr. 3 /15 /01 

MINISTERUL DEZVOLTARII 

REGIONALE, 

ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 

FONDURILOR EUROPENE 

Se propune suplimentarea cu 

suma de 3.000 mii lei în 

vederea Reabilitare Gradinita 

din localitatea VIZIRU, județul 

Brăila. 

Din cauza vechimii, Grădinița 

din Comuna Victoria are nevoie 

urgentă de o reabilitare 

consistentă pentru a asigura 

copiilor și cadrelor didactice un 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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Capitol 5001/Grupa 51/ art. 2/ 

alin. 38 PROGRAMUL 

NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 

 

Autori: Comisia pentru 

administrație publică și 

amenajarea teritoriului a 

Camerei Deputatilor Comisia 

pentru administrație publică și 

organizarea teritoriului Comisia 

pentru dezvoltare regională, 

administrarea activelor statului 

și privatizare a Senatului 

Deputat Antoneta IONIȚĂ 

Deputat Vasile VARGA 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

spațiu adecvat procesului de 

învățământ. 

 

Sursa de finanţare:  Prin 

redistribuirea creditelor 

bugetare prevăzute la Anexa 3/ 

15/27/ Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene/ 

Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală/ 

modernizarea/dotarea unitatilor 

de invatamant preuniversitar, 

respectiv:  gradinițe/ cod 1284 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

153.  Anexa nr. 3 /15 /01 

MINISTERUL DEZVOLTARII 

REGIONALE, 

ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 

FONDURILOR EUROPENE 

Capitol 5001/Grupa 51/ art. 2/ 

alin. 38 PROGRAMUL 

NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 

Se propune cu suma de 4.000 

mii lei în vederea reabilitării 

Grădiniței din localitatea 

ZĂVOAIA, județul Brăila. 

 

Autori: Comisia pentru 

administrație publică și 

amenajarea teritoriului a 

Camerei Deputatilor Comisia 

pentru administrație publică și 

organizarea teritoriului Comisia 

pentru dezvoltare regională, 

administrarea activelor statului 

și privatizare a Senatului 

Din cauza vechimii, Grădinița 

din Comuna Zăvoaia are nevoie 

urgentă de o reabilitare 

consistentă pentru a asigura 

copiilor și cadrelor didactice un 

spațiu adecvat procesului de 

învățământ. 

 

Sursa de finanţare:  Prin 

redistribuirea creditelor 

bugetare prevăzute la Anexa 3/ 

15/27/ Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene/ 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
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Deputat Antoneta IONIȚĂ 

Deputat Vasile VARGA 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaţilor şi Senat 

Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală/ 

modernizarea/dotarea unitatilor 

de invatamant preuniversitar, 

respectiv:  gradinițe/ cod 1284 

care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

154.  Anexa nr. 3 /15 /01 

MINISTERUL DEZVOLTARII 

REGIONALE, 

ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 

FONDURILOR EUROPENE 

Capitol 5001/Grupa 51/ art. 2/ 

alin. 38 PROGRAMUL 

NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu 

suma de 12.000 mii lei în 

vederea reabilitării rețelei 

electrice și introducerea unui 

Sistem electric pe leduri din 

localitatea ZĂVOAIA, județul 

Brăila. 

 

Autori: Comisia pentru 

administrație publică și 

amenajarea teritoriului a 

Camerei Deputatilor Comisia 

pentru administrație publică și 

organizarea teritoriului Comisia 

pentru dezvoltare regională, 

administrarea activelor statului 

și privatizare a Senatului 

Deputat Antoneta IONIȚĂ 

Deputat Vasile VARGA 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

Din cauza vechimii, rețeaua de 

energie electrică din această 

localitate necesită o reabilitare 

urgentă. Investiția va fi utilizată 

pentru pentru a preîntâmpina 

producerea unor incidente 

nedorite în alimentarea cu 

energie electrică. 

 

Sursa de finanţare:  Prin 

redistribuirea creditelor 

bugetare prevăzute la Anexa 3/ 

15/27/ Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene/ 

Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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155.  Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, 
Administratiei Publice și 
Fondurilor Europene/ Anexa nr. 
3 / 15 
 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute Anexa nr. 3/ 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
cu suma de 15.000 mii lei 
pentru începerea lucrărilor la 
Sala Polivalentă din municipiul 
Suceava, județul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a 
SenatuluiComisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
- Daniel-Constantin CADARIU, 
senator PNL SUCEAVA 
- Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
- Angelica FADOR, deputat 

Municipiul Suceava, prin 
potențialul pe care îl deține în 
turism, învățământ 
preuniversitar și universitar, 
cultură și sport, este considerat 
pol de dezvoltare urbană. Pe 
fondul lipsei cronice de 
construcții destinate sportului și 
altor evenimente deosebite 
precum concerte, congrese, 
spectacole, expoziții, o sală 
polivalentă este imperios 
necesară. 

 

Consiliul Tehnico – Economic 
(CTE) al Companiei Naționale 
de Investiții (CNI) a avizat 
favorabil, fără observații, studiul 
tehnico-economic de 
prefezabilitate realizat de 
Primăria Municipiului Suceava 
pentru construirea Sălii 
Polivalente.  

Sursa de finanțare:  Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/Titlul III Dobânzi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
Sursa de finantare mentionatã 

nu poate fi avutã în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru toti 

ordonatorii principali de credite 

au  fost  dimensionate în  raport  

cu sarcinile  ce  le revin  pe  

anul  2018 
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PNL SUCEAVA 
- Bogdan GHEORGHIU, 
deputat PNL SUCEAVA 

- Dumitru MIHALESCUL, 
deputat PNL SUCEAVA 

Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

156.  Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, 
Administratiei Publice și 
Fondurilor Europene/ Anexa nr. 
3 / 15 
 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene/ 
cu suma de 1.000 mii lei pentru 
fințarea Căminului pentru 
persoane vârstnice Solca, 
județul Suceava.  

 

Suma rezultă din 
responsabilitatea cofinanțării 
căminelor de bătrâni de către 
administrația publică centrală, 
în completarea contribuției 
persoanei 
beneficiare/susținătorilor legali. 

 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

La Căminul pentru persoane 
vârstnice din Solca sunt cazați 
70 de bătrâni și are 32 de 
angajați. Majoritatea vârstnicilor 
au pensii sociale, iar 15 dintre 
ei sunt persoane fără nici un fel 
de venit, oameni dependenţi de 
îngrijire zilnică, unii orbi sau 
imobilizaţi la pat, deci sub nici o 
formă nu se pune problema să 
poată părăsi aşezământul. 
Bătrânii provin din 35 de 
localităţi din judeţ. 
Căminul a fost înfiinţat în 
toamna anului 2011, în fostul 
Spital de Boli Cronice, printr-un 
program al Ministerului Muncii. 
Guvernul a adoptat în 2016 o 
Ordonanță de Urgență care 
împarte responsabilitatea 
finanțării căminelor de bătrâni 
între administraţia publică 
centrală şi cea locală. 
Persoanele vârstnice care 
locuiesc în cămine publice, dar 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
Sursa de finantare mentionatã 

nu poate fi avutã în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru toti 

ordonatorii principali de credite 

au  fost  dimensionate în  raport  

cu sarcinile  ce  le revin  pe  

anul  2018 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a 
SenatuluiComisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
- Daniel-Constantin CADARIU, 
senator PNL SUCEAVA 
- Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
- Angelica FADOR, deputat 
PNL SUCEAVA 
- Bogdan GHEORGHIU, 
deputat PNL SUCEAVA 
- Dumitru MIHALESCUL, 
deputat PNL SUCEAVA 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 

și cele care au nevoie de 
îngrijire personală la domiciliu 
pot beneficia de serviciile 
sociale potrivit nevoilor 
acestora și de creșterea calității 
vieții ca urmare a îmbunătățirii 
mecanismului de finanțare a 
serviciilor sociale. 
Actul normativ modifică Legea 
nr.17/2000 privind asistența 
socială a persoanelor vârstnice 
și Legea nr. 195/2006, Legea-
cadru a descentralizării, 
armonizând, în principal, 
neconcordanțele și 
disfuncționalitățile legislative 
legate de finanțarea cheltuielilor 
curente de funcționare în 
căminele publice destinate 
persoanelor vârstnice, ca 
servicii publice descentralizate.  
Una dintre cele mai importante 
modificări prevăzute în actul 
normativ adoptat este că 
serviciile de asistenţă socială 
pentru persoane vârstnice se 
vor asigura prin împărţirea 
responsabilităţii între 
administraţia publică centrală şi 
cea locală, nu vor mai ține de 
competența exclusivă a 
administrației publice locale, 
finanțarea acestora asigurându-
se cu respectarea principiului 
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subsidiarității care stă la baza 
sistemului național de asistență 
socială. Astfel, în completarea 
contribuției persoanei 
beneficiare/ susținătorilor legali, 
se alocă sume din bugetele 
locale și, în completarea 
acestora, sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată.  
Necesarul este stabilit anual de 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice, la 
elaborarea bugetului de stat, în 
baza standardelor minime de 
cost aprobate prin hotărâre a 
Guvernului, în condițiile legii. 
Vechiul sistem de finanțare a 
serviciilor de îngrijire pe termen 
lung a persoanelor vârstnice 
dependente, inclusiv a 
căminelor pentru persoane 
vârstnice, nu mai era funcțional 
din mai multe motive:  bariere 
legislative/ disfuncționalități în 
încasarea contribuției 
persoanelor vârstnice/ 
susținătorilor legali ai acestora, 
la costurile serviciilor sociale de 
care beneficiază; bariere 
legislative/ disfuncționalități în 
accesarea fondurilor de la 
bugetul de stat pentru 
suplimentarea sumelor 
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prevăzute în bugetele locale 
pentru aceste servicii.  
La toate acestea, se adaugă 
dificultățile financiare ale 
administrațiilor locale, în a căror 
competență exclusivă se aflau 
serviciile sociale adresate 
persoanelor vârstnice. 
 
Sursa de finanțare:   Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/Titlul III Dobânzi 

157.  Anexa nr.  3 / 15 / 01 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE / 
Capitol 7000/ Grupa 40 -  Titlul 
IV – Subvenții 

 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrație 
Publică și Fondurilor Europene 
și Fonduri Europene  
Ministerul Sănătății Capitol 
7000/ Grupa 40 -  Titlul IV – 
Subvenții-cu suma  de 15.000 
mii lei  pentru subvenționarea 
încălzirii termice a municipiului 
Drobeta Turnu Severin, județul 
Mehedinți 
 
 
 
Autorii:  
Virgil-Daniel Popescu - Deputat 
PNL 

Aceste subsenții sunt necesare 
pentru a ajuta cetățenii 
municipiului Drobeta Turnul 
Severin pentru a trece cu bine 
peste iarna 2017 –2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 Sursa de finanţare:  
Se diminuează cu suma de 
15.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/65 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE – ACȚIUNI 
GENERALE/Capitol 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
cheltuieli din bugetul MDRAPFE 
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Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 

5000/Grupa30/TITLUL  III 
DOBÂNZI  
 

158.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ 
Programul national de 
constructii de interes public sau 
social/ Subprogramul Săli de 
cinema 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
Programul national de 
constructii de interes public sau 
social/ Subprogramul Săli de 
cinema cu suma de 7.584 mii 
lei în vederea realizării 
obiectivului de investiții - 
Reabilitarea/ modernizarea unui 
nou centru multifuncțional în 
Zona Subdărmănești, 
Cinematograful Cozla, 
Municipiul Piatra Neamț, 
Județul Neamț 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Laurențiu LEOREANU - 
Deputat PNL 
Eugen ȚAPU NAZARE – 
Senator PNL 

Investiția va fi utilizată pentru 
activități educative, culturale și 
recreative, cu scopul de a 
crește calitatea vieții locuitorilor 
din zona periferică a orașului. 
Dezvoltarea activităţilor 
culturale va conduce la o 
creştere economică  pentru 
localitate şi la o dezvoltare 
socială pentru populaţie. 

Grupul țintă – locuitorii din zona 
urbană Dărmănești-
Subdărmănești. 
 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
Programul national de 
constructii de interes public sau 
social/ Subprogramul Săli de 
cinema – Cod program 1324 / 
Cod indicator 700155 - TITLUL 
VII ALTE TRANSFERURI 

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanța Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
pentru a fi aprobată prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice.  
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Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

159.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ 
Programul National de 
Dezvoltare Locala – ETAPA II 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
Programul National de 
Dezvoltare Locala – ETAPA II 
cu suma de 500 mii lei – credite 
bugetare - pentru realizarea 
obiectivului de investiții – 
construire pod de beton armat 
peste râul Velnița, sat Budești, 
Comuna Făurei, Județul Neamț. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Laurențiu LEOREANU - 
Deputat PNL 
Eugen ȚAPU NAZARE – 
Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Obiectiv de investiții de interes 
local. 

 

Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
Programul National de 
Dezvoltare Locala – ETAPA II 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 
 

160.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/ Ministerul Dezvoltării 

Obiectiv de investiții de interes 
local. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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Fondurilor Europene Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
cu suma de 2.662 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de 
investiții – construire sediu 
primărie în Comuna Gherăiești, 
Județul Neamț. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Laurențiu LEOREANU - 
Deputat PNL 
Eugen ȚAPU NAZARE – 
Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

 

Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
Programul national de 
constructii de interes public sau 
social 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 
 

161.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
cu suma de 537,36 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiții – modernizare sistem 
de iluminat  public stradal în 
comuna Gherăiești, județul 

Obiectiv de investiții de interes 
local. 

 

Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
-Sursa de finanţare menţionată 

nu poate fi avută în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru 

MDRAPFE au  fost  

dimensionate în  raport  cu 

sarcinile  ce  îi revin  acestei  
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Neamț 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Laurențiu LEOREANU - 
Deputat PNL 
Eugen ȚAPU NAZARE – 
Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Programul national de 
constructii de interes public sau 
social 

institutii pe  anul  2018 

 

162.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ 
Programul National de 
Dezvoltare Locala – ETAPA II 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
Programul National de 
Dezvoltare Locala – ETAPA II 
cu suma de 5.800,98 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiții – modernizare drumuri 
comunale în comuna 
Tamaseni, județul Neamț 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Obiectiv de investiții de interes 
local. 

 

Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
Programul National de 
Dezvoltare Locala – ETAPA II 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
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pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Laurențiu LEOREANU - 
Deputat PNL 
Eugen ȚAPU NAZARE – 
Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

163.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ 
Programul National de 
Dezvoltare Locala – ETAPA II 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
Programul National de 
Dezvoltare Locala – ETAPA II 
cu suma de 5.000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de 
investiții – modernizare drumuri 
comunale în comuna Valeni, 
județul Neamț 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Laurențiu LEOREANU - 

Obiectiv de investiții de interes 
local. 

 

Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
Programul National de 
Dezvoltare Locala – ETAPA II 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 126 - 

Deputat PNL 
Eugen ȚAPU NAZARE – 
Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

fondurilor europene. 
 

164.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ 
Programul national de 
constructii de interes public sau 
social derulat in baza la OG 
nr.25/2001 privind infiintarea 
Companiei Nationale de 
Investitii "C.N.I." - S.A, aprobata 
cumodificari si completari prin 
Legea nr. 117/2002, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare, 
anexa introdusa prin Ordonanta 
16/2014 

Se propune alocare sumei de 
90.000 mii lei pentru realizarea 
obiectivului de investiții Sală 
Polivalentă în Municipiul Deva, 
Județul Hunedoara, proiect 
derulat în cadrul Companiei 
Naționale de Investiții. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Lucian Ovidiu HEIUȘ - Deputat 
PNL 
Eleonora Carmen HĂRĂU – 
Senator PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 

În cadrul Programului național 
de construcții de interes public 
sau social derulat în baza OG 
nr.25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de 
Investiții "C.N.I."  se finanțează 
cu precădere construirea de 
Săli de sport, Baze sportive etc. 
O sală polivalentă la nivelul 
Municipiului Deva ar reprezenta 
o creștere semnificativă a 
calității vieții pentru o populație 
foarte din întreaga regiune. 
 
Sursa de finanţare:  prin 
redistribuire creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/15/ 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ 
Programul national de 
constructii de interes public sau 
social Cod 1324 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
-Sursa de finanţare menţionată 

nu poate fi avută în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru 

MDRAPFE au  fost  

dimensionate în  raport  cu 

sarcinile  ce  îi revin  acestei  

institutii pe  anul  2018. 

Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanța Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
pentru a fi aprobată prin ordin al 
ministrului.  
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165.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene/ 
Programul national de 
constructii de interes public sau 
social derulat in baza la OG 
nr.25/2001 privind infiintarea 
Companiei Nationale de 
Investitii "C.N.I." - S.A, aprobata 
cumodificari si completari prin 
Legea nr. 117/2002, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare 

Se propune alocare sumei de 
110.000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii Sală Polivalentă în 
Municipiul Timişoara, Judeţul 
Timiş, proiect derulat în cadrul 
Companiei Naţionale de 
Investiţii. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Marilen Gabriel Pirtea - Deputat 
PNL 
Alina-Ştefania Gorghiu – 
Senator PNL 
Ben-Oni Ardelean  - Deputat 
PNL 
Pavel Popescu - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Completare capitol bugetar al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene, 
prin bugetul Companiei 
Naţională de Investiţii, pentru 
realizare Sală polivalentă de 
16000 locuri, Calea 
Torontalului, Municipiul 
Timişoara  (etapa întâi, 
proiectare + execuţie parţială 
50% în 2018), valoare 
estimativă a etapei 25 milioane 
euro (din total 45 milioane euro 
valoare totală obiectiv) 
 
Sursa de finanţare:  prin 
redistribuire creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/15/ 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene/ 
Programul national de 
constructii de interes public sau 
social Cod 1324 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
-Sursa de finanţare menţionată 

nu poate fi avută în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru 

MDRAPFE au  fost  

dimensionate în  raport  cu 

sarcinile  ce  îi revin  acestei  

institutii pe  anul  2018 

Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanța Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
pentru a fi aprobată prin ordin al 
ministrului.  
 

166.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene/ 

Se propune alocare sumei de 
125.000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii Stadion de 35.000 

Completare capitol bugetar al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
-Sursa de finanţare menţionată 
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Programul national de 
constructii de interes public sau 
social derulat in baza la OG 
nr.25/2001 privind infiintarea 
Companiei Nationale de 
Investitii "C.N.I." - S.A, aprobata 
cumodificari si completari prin 
Legea nr. 117/2002, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare 

locuri, Zona Dan Păltinişanu, 
Municipiul Timişoara, Judeţul 
Timiş, proiect derulat în cadrul 
Companiei Naţionale de 
Investiţii. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Marilen Gabriel Pirtea - Deputat 
PNL 
Alina-Ştefania Gorghiu – 
Senator PNL Ben-Oni Ardelean  
- Deputat PNL 
Pavel Popescu - Deputat PNL 
 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

prin bugetul Companiei 
Naţională de Investiţii, pentru 
realizare Stadion de 35000 
locuri, Zona Dan Păltinişanu, 
Municipiul Timişoara (etapa 
întâi, proiectare + execuţie 
parţială 50% în 2018), valoare 
estimativă a etapei 25 milioane 
euro (din total 50 milioane euro 
valoare totală obiectiv). 
 
Sursa de finanţare:  prin 
redistribuire creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/15/ 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene/ 
Programul national de 
constructii de interes public sau 
social Cod 1324 

nu poate fi avută în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru 

MDRAPFE au  fost  

dimensionate în  raport  cu 

sarcinile  ce  îi revin  acestei  

institutii pe  anul  2018 

Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanța Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
pentru a fi aprobată prin ordin al 
ministrului.  
 

167.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene/ 
Programul realizeaza cresterea 
performantei energetice a 
blocurilor de locuinte indiferent 

Se propune alocare sumei de 
13.800 mii lei pentru realizarea 
obiectivului de investiţii 
Eficientizare energetică a 
Spitalului Municipal Lugoj, 
Judeţul Timiş. 
 

Completare capitol bugetar al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene, 
prin Primăria Municipiului Lugoj, 
pentru realizare Eficientizare 
energetică a Spitalului 

- Suma pentru reabilitare 
termică este prevăzută în 
poziţia globală şi se detaliază 
pe obiective de către 
ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
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de sisitemul de incalzire 
conform directivei 
nr.2006/32/CE privind eficienta 
energetica la utilizatorii finali si 
serviciile energetice.  

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Marilen Gabriel Pirtea - Deputat 
PNL 
Alina-Ştefania Gorghiu – 
Senator PNL 
Ben-Oni Ardelean  - Deputat 
PNL 
Pavel Popescu - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Municipal Lugoj, 3 milioane 
euro. 
 
Sursa de finanţare:  prin 
suplimentarea creditelor de 
angajament prevăzute la Anexa 
3/15/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene/ 
Programul realizeaza cresterea 
performantei energetice a 
blocurilor de locuinte indiferent 
de sisitemul de incalzire – Cod 
674 

- Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se poate 
asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu regulamentele 
şi procedurile de accesare a 
acestor fonduri şi în condiţiile 
stabilite prin documentele 
procedurale specifice 
implementării programelor 
operaţionale. 
 

168.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene/ 
Programul National de 
Dezvoltare Locala – ETAPA II  

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene/ 
Programul National de 
Dezvoltare Locala – ETAPA II 
cu suma de 4.600 mii lei – 
credite bugetare - pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii – Proiect de investiţie 
grădiniţa Eftimie Murgu din 
Balta Lată, Muncipiul Lugoj, 
Judeţul Timiş 
 

Se solicită modificarea 
capitolului bugetar al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene, 
prin Primăria Municipiului Lugoj, 
pentru Proiect de investiţie 
grădiniţa Eftimie Murgu din 
Balta Lată, Muncipiul Lugoj, 1 
milion euro. 
 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Marilen Gabriel Pirtea - Deputat 
PNL 
Alina-Ştefania Gorghiu – 
Senator PNL 
Ben-Oni Ardelean  - Deputat 
PNL 
Pavel Popescu - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene/ 
Programul National de 
Dezvoltare Locala – ETAPA II  

care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

169.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene/ 
Programul National de 
Dezvoltare Locala – ETAPA II 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene/ 
Programul National de 
Dezvoltare Locala – ETAPA II 
cu suma de 4.600 mii lei – 
credite bugetare - pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii Realizare pod peste 
Timiş în Municipiul Lugoj, 
conform planului de mobilitate 
urbană al Primăriei Municipiului 

Având în vedere noile 
componente ale PNDL – Etapa 
a II-a, propunem redistribuirea 
sumelor prevăzute în program 
entru pentru realizare pod peste 
Timiş în Municipiul Lugoj, 
conform planului de mobilitate 
urbană al Primăriei Municipiului 
Lugoj (etapa întâi, proiectare + 
execuţie parţială 50% în 2018), 
valoare estimativă a etapei 5 
milioane euro (din total 10 
milioane euro valoare totală 
obiectiv). 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
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Lugoj. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Marilen Gabriel Pirtea - Deputat 
PNL 
Alina-Ştefania Gorghiu – 
Senator PNL 
Ben-Oni Ardelean  - Deputat 
PNL 
Pavel Popescu - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare:  Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene/ 
Programul National de 
Dezvoltare Locala – ETAPA II 

anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

170.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ 
Programul national de 
constructii de interes public sau 
social 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor 
Europene/Programul national 
de constructii de interes public 
sau social cu suma de 23.000 
mii lei în vederea realizării 
obiectivului de investiții - 
Reabilitarea/ modernizarea 
Palatului Administrativ Călărași, 

Clădirea a fost consolidată 
parțial cu finanțare de la Banca 
Mondială, dar pentru a fi redată 
în folosință și conservată în 
bune condiții, este necesară 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare și executarea unor 
lucrări de modernizare. 
 
Sursa de finanţare:  Diminuarea 
creditelor bugetare prevăzute 
la  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
Sursa de finantare mentionatã 

nu poate fi avutã în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru toti 

ordonatorii principali de credite 

au  fost  dimensionate în  raport  

cu sarcinile  ce  le revin  pe  

anul  2018 
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județul Călărași. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Răducu FILIPESCU – Senator 
PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Anexa nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/ Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanța Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
pentru a fi aprobată prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice.  
 

 

171.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ 
Programul național de 
construcții de interes public sau 
social 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor 
Europene/Programul național 
de construcții de interes public 
sau social cu suma de 6.500 
mii lei în vederea realizării 
obiectivului de investiții – 
Extindere clădire Muzeul 
Dunării de Jos, municipiul 
Călărași, județul Călărași. 
 

Muzeul funcționează în 
subordinea Consiliului Județean 
Călărași și are proiect depus 
pentru modernizarea și 
reabilitarea clădirii existente. 
Este necesară construirea unei 
aripi noi în vederea unei 
funcționări optime. 
 
Sursa de finanţare:   
Prin redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
-Sursa de finanţare menţionată 

nu poate fi avută în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru 

MDRAPFE au  fost  

dimensionate în  raport  cu 

sarcinile  ce  îi revin  acestei  

institutii pe  anul  2018 

- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanța Guvernului 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Răducu FILIPESCU – Senator 
PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Publice și Fondurilor Europene/ 
Programul național de 
construcții de interes public sau 
social 

nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
pentru a fi aprobată prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice.  
 

172.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ 
Programul național de 
construcții de interes public sau 
social 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor 
Europene/Programul național 
de construcții de interes public 
sau social cu suma de 30.000 
mii lei în vederea realizării 
obiectivului de investiții  - 
Construire corp nou în cadrul 
Spitalului Județean de Urgență 
„Dr. Pompei Samarian” 
municipiul Călărași, județul 
Călărași. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Reabilitarea Spitalului este 
inclusă în lista de obiective 
finanțate prin ordinul C.N.I. 
 
Sursa de finanţare:  Diminuarea 
creditelor bugetare prevăzute 
la  
Anexa nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/ Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
Sursa de finantare mentionatã 

nu poate fi avutã în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru toti 

ordonatorii principali de credite 

au  fost  dimensionate în  raport  

cu sarcinile  ce  le revin  pe  

anul  2018 

- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanța Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Răducu FILIPESCU – Senator 
PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
pentru a fi aprobată prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice.  
 

173.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice 
și Fondurilor Europene 
 
7001 Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică 

51 Titlul VI Transferuri între 
unitati ale administratiei publice 

02 Transferuri de capital 
38 Programul National de 

Dezvoltare Locala 
 

Propuneri 2018 ... 2.053.090 
mii lei 
 

Propunem alocarea sumei de 
16,6 milioane lei pentru 
construcția unui nou sediu 
administrativ în Zalău 
 
Construire sediu administrativ 
al județului Sălaj și Bibliotecă 
județul Sălaj” 
 
Propuneri 2018 .... 6.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Seres 
Dénes, Csoma Botond, Erdei 
D. István - deputați UDMR 

Având în vedere că Instituția 
Prefectului Județului Sălaj și 
Consiliul Județean Sălaj împart 
de o perioadă îndelungată 
același imobil, Palatul 
Administrativ, clădirea 
nemaiputând în prezent servi 
ambele instituții. Spațiile 
disponibile nu sunt de ajuns nici 
pentru structurile Consiliului 
Județean și nici pentru 
structurile Instituției Prefectului, 
care are în administrare Palatul 
Administrativ, potrivit  
prevederilor Anexei la HG 
706/1994, poziția nr. 33. 
Încă din anul 2009 a fost 
realizat proiectul tehnic al 
complexului ”Sediu 
Administrativ al județului Sălaj 
și Biblioteca ”, care ar găzdui 
Consiliul Județean și Biblioteca 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
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Cseke Attila, Tánczos Barna - 
senator UDMR 
 

Județeană. Însă demersurile au 
fost întrerupte din cauza lipsei 
de fondurilor de finanțare. 
Întreaga investiție se ridică la 
suma de 16.600 mii lei, din care 
pentru anul 2018 solicităm 
6.000 mii lei pentru actualizarea 
proiectului tehnic și începerea 
execuției, având în vedere ca 
proiectul este preconizat a se 
derula pe trei ani. 
 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget.  

administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

174.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 

55 Titlul VII Alte Transferuri 
01 A. Transferuri interne 

12 Investitii ale agentilor 
economici cu capital de stat 
 
Propuneri 2018…440.900 mii 
lei 
 
 

Solicităm includerea în 
Programul national de 
constructii de interes public sau 
social a obiectivului 
 
Continuarea lucrărilor la Piscina 
acoperită și baza de recreație” 
din Târgu Secuiesc, județul 
Covasna  Propuneri 
2018…..36.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Continuarea până la finalizare a 
investiției începute încă în anul 
2003 și care în prezent se 
degradează. 
Investiția ar asigura posibilități 
de agrement și practicarea 
înotului pentru locuitorii din 
zonă. 
 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanța Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Benkő Erika, Márton Árpád, 
Kulcsár Terza József György, 
Seres Dénes, Csoma Botond, 
Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Cseke Attila, Fejér László 
Ödön, Tánczos Barna - senatori 
UDMR 
 

pentru a fi aprobată prin ordin al 
ministrului 

175.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 

55 Titlul VII Alte Transferuri 
01 A. Transferuri interne 

12 Investitii ale agentilor 
economici cu capital de stat 
 
Propuneri 2018…440.900 mii 
lei 
 

Solicităm includerea în 
Programul national de 
constructii de interes public sau 
social a obiectivului 
Bazin didactic de înot, orașul 
Săcueni, jud. Bihor 
 
Propuneri 2018....5.103 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Seres Dénes, Csoma Botond, 
Szabó Ödön, Biró Rozália, 
Erdei D. István - deputaţi 

Construcția de bazine de înot în 
orașele și municipiile județului 
Bihor face parte din strategia 
județeană de îmbunătățire a 
infrastructurii urbane, de 
încurajare a practicării 
sporturilor și însușirii unui stil de 
viață sănătos în rândul 
populației, mai ales al copiilor și 
tinerilor, ținând cont totodată de 
necesitățile sportivilor de 
peformanță de a avea acces la 
baze de pregătire de calitate. 
 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanța Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
pentru a fi aprobată prin ordin al 
ministrului 
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UDMR 
Tánczos Barna, Cseke Attila, 
Derzsi Ákos - senatori UDMR 

176.  Anexa 3 / 15 / 28 Ministerul 

Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și 

Fondurilor Europene 

 

7001 LOCUINTE, SERVICII SI 

DEZVOLTARE PUBLICA 

  55 Alte Transferuri 

    01 A. Transferuri interne 

       12 Investiții ale agenților 

economici cu capital de stat 

 

Propuneri 2018…440.900 mii 

lei 

 

 

Solicităm includerea în 

Programul național de 

construcții de interes public sau 

social al obiectivului următor:  

 

Bazin didactic de înot în 

comuna Fîntînele, jud. Mureș 

 

Propuneri 2018 ...….6.900 mii 

lei 

 

Autori: Comisia pentru 

administrație publică și 

amenajarea teritoriului a 

Camerei Deputatilor Comisia 

pentru administrație publică și 

organizarea teritoriului Comisia 

pentru dezvoltare regională, 

administrarea activelor statului 

și privatizare a Senatului  

Seres Dénes, Csoma Botond, 

Biró Zsolt István, Csép Éva-

Andrea, Vass Levente, Erdei D. 

István, – deputaţi UDMR 

Császár Károly Zsolt, Novák 
Csaba Zoltán, Cseke Attila, 
Tánczos Barna - senatori 

Cererea este deja depusă, 
nefiind aprobată până în 
prezent. 
Autoritățile locale din comuna 
Fîntînele și din comunele 
învecinate doresc ca elevii și 
copiii din zona Târnavei Mici să 
aibă acces la cursuri de înot și 
la posibilitatea de practicare a 
acestui sport, pe lângă alte 
sporturi pentru care deja există 
o bază sportivă. Unitățile 
administrativ-teritoriale 
învecinate vor asigura 
transportul elevilor pentru a 
participa la orele de înot.  
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanța Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
pentru a fi aprobată prin ordin al 
ministrului 
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UDMR 
 

177.  Anexa 3 / 15 / 28 Ministerul 

Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și 

Fondurilor Europene 

 

7001 LOCUINTE, SERVICII SI 

DEZVOLTARE PUBLICA 

  55 Alte Transferuri 

    01 A. Transferuri interne 

       12 Investiții ale agenților 

economici cu capital de stat 

 

Propuneri 2018…440.900 mii 

lei 

 

 

Solicităm includerea în 

Programul național de 

construcții de interes public sau 

social al obiectivului următor:  

 

Bazin didactic de înot în orașul 

Miercurea Nirajului, jud. Mureș  

 

Propuneri 2018 ….6.900 mii lei 

 

Autori: Comisia pentru 

administrație publică și 

amenajarea teritoriului a 

Camerei Deputatilor Comisia 

pentru administrație publică și 

organizarea teritoriului Comisia 

pentru dezvoltare regională, 

administrarea activelor statului 

și privatizare a Senatului  

Seres Dénes, Csoma Botond, 

Biró Zsolt István, Csép Éva-

Andrea, Vass Levente, Erdei D. 

István, – deputaţi UDMR 

Császár Károly Zsolt, Novák 
Csaba Zoltán, Cseke Attila, 
Tánczos Barna - senatori 
UDMR 

Cererea este deja depusă, 
nefiind aprobată până în 
prezent. 
Toți elevii și copiii din zona 
Nirajului (7 comune) ar trebui 
să aibă acces la instruire de 
înot, orașul Miercurea Nirajului 
având peste 5000 de locuitori. 
Există și acordul comunelor și 
orașelor învecinate, că vor 
asigura transportul elevilor 
pentru a participa la programele 
de înot.  
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanța Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
pentru a fi aprobată prin ordin al 
ministrului 

178.  Anexa 3/15 Ministerul Solicităm includerea în Construcția de bazine de înot în Se propune respingerea 
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Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 

55 Titlul VII Alte Transferuri 
01 A. Transferuri interne 

12 Investitii ale agentilor 
economici cu capital de stat 
 
Propuneri 2018…440.900 mii 
lei 
 

Programul national de 
constructii de interes public sau 
social a obiectivului 
 
Bazin didactic de înot, 
municipiul Marghita, jud. Bihor 
 
Propuneri 2018.... 5.103 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Szabó Ödön, Biró Rozália, 
Seres Dénes, Csoma Botond, 
Erdei D. István - deputaţi 
UDMR 
Tánczos Barna, Cseke Attila, 
Derzsi Ákos - senatori UDMR 

orașele și municipiile județului 
Bihor face parte din strategia 
județeană de îmbunătățire a 
infrastructurii urbane, de 
încurajare a practicării 
sporturilor și însușirii unui stil de 
viață sănătos în rândul 
populației, mai ales al copiilor și 
tinerilor, ținând cont totodată de 
necesitățile sportivilor de 
peformanță de a avea acces la 
baze de pregătire de calitate. 
 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

amendamentului intrucat:  
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanța Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
pentru a fi aprobată prin ordin al 
ministrului 

179.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 

55 Titlul VII Alte Transferuri 
01 A. Transferuri interne 

12 Investitii ale agentilor 

Solicităm includerea în 
Programul national de 
constructii de interes public sau 
social a obiectivului 
 
 
Bazin didactic de înot, orașul 
Nucet, jud. Bihor 
 
Propuneri 2018....4.073 mii lei 

Construcția de bazine de înot în 
orașele și municipiile județului 
Bihor face parte din strategia 
județeană de îmbunătățire a 
infrastructurii urbane, de 
încurajare a practicării 
sporturilor și însușirii unui stil de 
viață sănătos în rândul 
populației, mai ales al copiilor și 
tinerilor, ținând cont totodată de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanța Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
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economici cu capital de stat 
 
Propuneri 2018…440.900 mii 
lei 
 

 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Szabó Ödön, Biró Rozália, 
Seres Dénes, Csoma Botond, 
Erdei D. István - deputaţi 
UDMR 
Tánczos Barna, Cseke Attila, 
Derzsi Ákos - senatori UDMR 

necesitățile sportivilor de 
peformanță de a avea acces la 
baze de pregătire de calitate. 
 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
pentru a fi aprobată prin ordin al 
ministrului 

180.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice 
și Fondurilor Europene 
 
7001 Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică 

51 Titlul VI Transferuri între 
unitati ale administratiei publice 

02 Transferuri de capital 
38 Programul National de 

Dezvoltare Locala 
 

Propuneri 2018 ... 2.053.090 
mii lei 
 

Propunem includerea în 
program a finanțării obiectivului 
de investiții:  
 
Centru balnear comuna 
Remetea, județul Harghita 
 
Propuneri 2018...2.500 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Valoarea totală a investiției este 
de 27.923,51 mii lei (fără TVA), 
cuprinzând unități de cazare, 
zone de agrement, dar mai ales 
spații balnear-curative care să 
pună în valoare apele minerale 
tămăduitoare din zonă. Din 
surse de la bugetul local (575,9 
mii lei plus TVA) au fost 
realizate PT și DE. 
 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
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și privatizare a Senatului  
Bende Sandor, Kelemen Hunor, 
Korodi Attila, Benedek 
Zacharie, Sebestyén Csaba, 
Seres Dénes, Csoma Botond, 
Erdei D. István - deputați 
UDMR 
Cseke Attila, Verestoy Attila, 
Tánczos Barna - senatori 
UDMR 
 

pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

181.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice 
și Fondurilor Europene 
 
7001 Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică 

51 Titlul VI Transferuri între 
unitati ale administratiei publice 

02 Transferuri de capital 
38 Programul National de 

Dezvoltare Locala 
 

Propuneri 2018 ... 2.053.090 
mii lei 
 

Propunem includerea în 
program a finanțării obiectivului 
de investiții:  
 
Construire și dotare hală piața 
agro-alimentară comuna 
Remetea, județul Harghita 
 
Propuneri 2018...1.500 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Bende 
Sandor, Kelemen Hunor, Korodi 
Attila, Benedek Zacharie, 
Sebestyén Csaba, Seres 
Dénes, Csoma Botond, Erdei 

Investiția este necesară, în 
lipsa unei piețe agro-alimentare 
populația neavând acces la 
produse agricole de sezon și la 
produse agroalimentare într-un 
spațiu care să se conformeze 
dispozițiilor legale în vigoare 
privind sănătatea publică și 
comerțul cu astfel de produse. 
 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
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D. István - deputați UDMR 
Cseke Attila, Verestoy Attila, 
Tánczos Barna - senatori 
UDMR 
 

fondurilor europene. 
 

182.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice 
și Fondurilor Europene 
 
7001 Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică 

51 Titlul VI Transferuri între 
unitati ale administratiei publice 

02 Transferuri de capital 
38 Programul National de 

Dezvoltare Locala 
 

Propuneri 2018 ... 2.053.090 
mii lei 
 

Propunem includerea în 
program a finanțării obiectivului 
de investiții:  
 
Realizarea alimentare cu apă, 
canalizare și stație de epurare 
în localitatea Câmpulung la 
Tisa, jud. Maramureș  
 
Propuneri 2018... 18.400 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Apjok 
Norbert, Seres Dénes, Csoma 
Botond, Erdei D. István - 
deputați UDMR 
Cseke Attila, Tánczos Barna - 
senatori UDMR 
 

Includerea în program a acestei 
investiții este absolut necesară 
în vederea asigurării unui trai 
decent populației și în vederea 
îndeplinirii condiționalităților UE 
privind protejarea mediului.  
 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

183.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice 

Propunem includerea în 
program a finanțării obiectivului 
de investiții:  

Clădirea a fost edificată în anul 
1910, până în prezent nefiind 
supusă vreunei lucrări de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  
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și Fondurilor Europene 
 
7001 Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică 

51 Titlul VI Transferuri între 
unitati ale administratiei publice 

02 Transferuri de capital 
38 Programul National de 

Dezvoltare Locala 
 

Propuneri 2018 ... 2.053.090 
mii lei 
 

 
Reabilitarea sediului Primăriei 
din localitatea Câmpulung la 
Tisa, jud. Maramureș  
 
 
Propuneri 2018... 1.840 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Apjok 
Norbert, Seres Dénes, Csoma 
Botond, Erdei D. István - 
deputați UDMR 
Cseke Attila, Tánczos Barna - 
senatori UDMR 
 

reabilitare. 
Proiectul face parte dintr-un 
program de interes public major 
de creștere a calității 
arhitectural-ambientale a 
clădirilor prin măsuri de 
reabilitare structural-
arhitecturală. 
 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

184.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice 
și Fondurilor Europene 
 
7001 Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică 

51 Titlul VI Transferuri între 
unitati ale administratiei publice 

02 Transferuri de capital 
38 Programul National de 

Propunem includerea în 
program a finanțării obiectivului 
de investiții:  
 
Reabilitarea Școlii Gimnaziale 
din localitatea Câmpulung la 
Tisa, jud. Maramureș 
 
Propuneri 2018...460 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 

Educația școlară la standarde 
cât mai înalte și adaptarea 
acesteia la normele europene 
de calitate reprezintă o 
preocupare centrală a 
administrației localității 
Câmpulung la Tisa din jud. 
Maramureș. 
 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
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Dezvoltare Locala 
 

Propuneri 2018 ... 2.053.090 
mii lei 
 

administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Apjok 
Norbert, Seres Dénes, Csoma 
Botond, Erdei D. István - 
deputați UDMR 
Cseke Attila, Tánczos Barna - 
senatori UDMR 
 
 

amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

185.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
Propuneri 2018…2.053.090 mii 
lei 
 

Solicităm includerea în 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală a obiectivului 
 
Reparaţii capitale Pod Decebal 
peste râul Someş, municipiul 
Satu Mare, jud.Satu Mare  
 
 
Propuneri 2018………… 3.475 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

În cei 25 de ani de exploatare, 
lucrările de întretinere la podul 
Decebal, s-au limitat la nivelul 
îmbrăcăminții asfaltice. In anii 
1999-2000 s-a realizat 
reabilitarea căii podului și 
viaductelor (asfalt, borduri, 
rosturi de dilatatie), fara a se 
afecta lisa de parapet si 
parapetul pietonal, care a fost 
doar reconditionat. Finanţarea 
acestei lucrări de către 
Municipiul Satu Mare nu este 
posibilă dat fiind bugetul limitat 
al acestuia, precum și măsurile 
fiscale recent adoptate de 
Guvern care diminuează 
considerabil venitul 
municipiului. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Seres Dénes, Csoma Botond, 
Erdei D. István, Magyar Loránd, 
– deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, 
Tánczos Barna, - senatori 
UDMR 

Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

186.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
Propuneri 2018…2.053.090 mii 
lei 

Solicităm includerea în 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală a obiectivului 
 
“Modernizarea străzii 1 Iunie”, 
municipiul Satu Mare, jud. Satu 
Mare  
Propuneri 2018….. 436 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Seres Dénes, Csoma Botond, 
Erdei D. István, Magyar Loránd, 
– deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, 
Tánczos Barna, - senatori 
UDMR 

Stradă de pământ care se află 
într-o stare avansată de 
degradare, făcând imposibilă 
circulația autovehiculelor în 
condiții optime, și fără rețele 
tehnico-edilitare. Finanţarea 
acestei lucrări de către 
Municipiul Satu Mare nu este 
posibilă dat fiind bugetul limitat 
al acestuia, precum și măsurile 
fiscale recent adoptate de 
Guvern care diminuează 
considerabil venitul 
municipiului. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

187.  Anexa 3/15 Ministerul Solicităm includerea în Străzi de pământ care se află Se propune respingerea 
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Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
Propuneri 2018…2.053.090 mii 
lei 

Programul Național de 
Dezvoltare Locală a obiectivului 
 
“Modernizarea străzilor 
Alexandru Vlahuță, Bixadului, 
Ceferiștilor, Livada, Locomotivei 
și Mașiniștilor”, municipiul Satu 
Mare, jud. Satu Mare  
Propuneri 2018….. 1.075 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Seres Dénes, Csoma Botond, 
Erdei D. István, Magyar Loránd, 
– deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, 
Tánczos Barna, - senatori 
UDMR 

într-o stare avansată de 
degradare, făcând imposibilă 
circulația autovehiculelor în 
condiții optime, și fără rețele 
tehnico-edilitare. Finanţarea 
acestei lucrări de către 
Municipiul Satu Mare nu este 
posibilă dat fiind bugetul limitat 
al acestuia, precum și măsurile 
fiscale recent adoptate de 
Guvern care diminuează 
considerabil venitul 
municipiului. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

188.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației publice 

Solicităm includerea în 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală a obiectivului 
 
“Modernizare străzi de pământ 
în municipiul Satu Mare – 
strada Depozitelor”, municipiul 
Satu Mare, jud. Satu Mare  
 

Stradă de pământ care se află 
într-o stare avansată de 
degradare, făcând imposibilă 
circulația autovehiculelor în 
condiții optime, și fără rețele 
tehnico-edilitare. Finanţarea 
acestei lucrări de către 
Municipiul Satu Mare nu este 
posibilă dat fiind bugetul limitat 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
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    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
Propuneri 2018…2.053.090 mii 
lei 
 

Propuneri 2018….. 1.391 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Seres Dénes, Csoma Botond, 
Erdei D. István, Magyar Loránd, 
– deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, 
Tánczos Barna, - senatori 
UDMR 

al acestuia, precum și măsurile 
fiscale recent adoptate de 
Guvern care diminuează 
considerabil venitul 
municipiului. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

189.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
Propuneri 2018…2.053.090 mii 
lei 
 

Solicităm includerea în 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală a obiectivului 
 
“Modernizare strada Ferăstrău”, 
municipiul Satu Mare, jud. Satu 
Mare  
 
Propuneri 2018….. 995 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Stradă de pământ care se află 
într-o stare avansată de 
degradare, făcând imposibilă 
circulația autovehiculelor în 
condiții optime, și fără rețele 
tehnico-edilitare. Finanţarea 
acestei lucrări de către 
Municipiul Satu Mare nu este 
posibilă dat fiind bugetul limitat 
al acestuia, precum și măsurile 
fiscale recent adoptate de 
Guvern care diminuează 
considerabil venitul 
municipiului. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Seres Dénes, Csoma Botond, 
Erdei D. István, Magyar Loránd, 
– deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, 
Tánczos Barna, - senatori 
UDMR 

includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

190.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
Propuneri 2018…2.053.090 mii 
lei 
 

Solicităm includerea în 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală a obiectivului 
 
“Modernizarea străzii Lunca 
Sighet”, municipiul Satu Mare, 
jud. Satu Mare 
 
Propuneri 2018 ….. 1.564 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Seres Dénes, Csoma Botond, 
Erdei D. István, Magyar Loránd, 
– deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, 
Tánczos Barna, - senatori 
UDMR 

Stradă de pământ care se află 
într-o stare avansată de 
degradare, făcând imposibilă 
circulația autovehiculelor în 
condiții optime, și fără rețele 
tehnico-edilitare. Finanţarea 
acestei lucrări de către 
Municipiul Satu Mare nu este 
posibilă dat fiind bugetul limitat 
al acestuia, precum și măsurile 
fiscale recent adoptate de 
Guvern care diminuează 
considerabil venitul 
municipiului. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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191.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
Propuneri 2018…2.053.090 mii 
lei 
 

Solicităm includerea în 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală a obiectivului 
 
“Modernizarea străzii Mărăşti”, 
municipiul Satu Mare, jud. Satu 
Mare 
 
Propuneri 2018 ….. 457 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Seres Dénes, Csoma Botond, 
Erdei D. István, Magyar Loránd, 
– deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, 
Tánczos Barna, - senatori 
UDMR 

Stradă de pământ care se află 
într-o stare avansată de 
degradare, făcând imposibilă 
circulația autovehiculelor în 
condiții optime, și fără rețele 
tehnico-edilitare. Finanţarea 
acestei lucrări de către 
Municipiul Satu Mare nu este 
posibilă dat fiind bugetul limitat 
al acestuia, precum și măsurile 
fiscale recent adoptate de 
Guvern care diminuează 
considerabil venitul 
municipiului. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

192.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației publice 

Solicităm includerea în 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală a obiectivului 
 
“Modernizare strada Merilor”, 
municipiul Satu Mare, jud. Satu 
Mare  
 
Propuneri 2018….. 778 mii lei 

Stradă de pământ care se află 
într-o stare avansată de 
degradare, făcând imposibilă 
circulația autovehiculelor în 
condiții optime, și fără rețele 
tehnico-edilitare. Finanţarea 
acestei lucrări de către 
Municipiul Satu Mare nu este 
posibilă dat fiind bugetul limitat 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
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    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
Propuneri 2018…2.053.090 mii 
lei 
 

 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Seres Dénes, Csoma Botond, 
Erdei D. István, Magyar Loránd 
– deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, 
Tánczos Barna, - senatori 
UDMR 

al acestuia, precum și măsurile 
fiscale recent adoptate de 
Guvern care diminuează 
considerabil venitul 
municipiului. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

193.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
Propuneri 2018…2.053.090 mii 
lei 
 

Solicităm includerea în 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală a obiectivului 
 
“Modernizare străzi zona 
Curtuiuș”, municipiul Satu 
Mare, jud. Satu Mare 
  
Propuneri 2018….. 2.732 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Străzi de pământ care se află 
într-o stare avansată de 
degradare, făcând imposibilă 
circulația autovehiculelor în 
condiții optime, și fără rețele 
tehnico-edilitare. Finanţarea 
acestei lucrări de către 
Municipiul Satu Mare nu este 
posibilă dat fiind bugetul limitat 
al acestuia, precum și măsurile 
fiscale recent adoptate de 
Guvern care diminuează 
considerabil venitul 
municipiului. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
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și privatizare a Senatului  
Seres Dénes, Csoma Botond, 
Erdei D. István, Magyar Loránd, 
– deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, 
Tánczos Barna, - senatori 
UDMR 

investiții în suma alocată prin 
buget. 

lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

194.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
Propuneri 2018…2.053.090 mii 
lei 
 

Solicităm includerea în 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală a obiectivului 
 
“Extindere iluminat public din 
cartierele Micro17, Carpați I, 
Carpați II”, municipiul Satu 
Mare, jud. Satu Mare  
 
Propuneri 2018…..   2.119 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Seres Dénes, Csoma Botond, 
Erdei D. István, Magyar Loránd 
– deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, 
Tánczos Barna, - senatori 
UDMR 

Ţinând cont de obligaţia 
autorităţiilor locale de a asigura 
servicii de utilităţi publice tuturor 
locuitorilor municipiului, este 
necesară extinderea reţelei de 
iluminat public din cartierele 
Micro17, Carpați I, Carpați II, 
având în vedere faptul că în 
anumite zone ale orașului 
lipsește iluminatul stradal. 
Menționăm că anumite zone ale 
orașului au rămas fără iluminat 
public stradal încă de la 
construirea acestora. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 152 - 

195.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
Propuneri 2018…2.053.090 mii 
lei 
 

Solicităm includerea în 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală a obiectivului 
 
“Lucrari de modernizare la 
Piata de alimente Nr.2 din 
municipiul Satu Mare”, 
municipiul Satu Mare, jud. Satu 
Mare  
 
Propuneri 2018….. 1.693 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Seres Dénes, Csoma Botond, 
Erdei D. István, Magyar Loránd 
– deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, 
Tánczos Barna, - senatori 
UDMR 

Situatia actuala a Pieței de 
alimente nr. 2 este considerata 
neconformă cu condițiile 
desfasurarii unui comert 
civilizat, astfel incat este 
necesara o investie prin care sa 
se imbunatateasca conditiile de 
functionare ale obiectivului. 
Finanţarea acestei lucrări de 
către Municipiul Satu Mare nu 
este posibilă dat fiind bugetul 
limitat al acestuia, precum și 
măsurile fiscale recent adoptate 
de Guvern care diminuează 
considerabil venitul 
municipiului. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

196.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice 
și Fondurilor Europene 
 
7001 Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică 

Propunem includerea în 
program a finanțării obiectivului 
de investiții:  
 
Modernizare și reabilitare DJ 
112C, județul Brașov 
 

Consiliul județean Brașov are 
nevoie de această sumă pentru 
finalizarea proiectului deja 
acceptat la finanțare în cadrul 
PNDL. 
 
Nu este necesară indicarea 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
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51 Titlul VI Transferuri între 
unitati ale administratiei publice 

02 Transferuri de capital 
38 Programul National de 

Dezvoltare Locala 
 

Propuneri 2018 ... 2.053.090 
mii lei 
 

Propuneri 2018...25.866 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Seres Dénes, Csoma Botond, 
Ambrus Izabella, Erdei D. 
István – deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, 
Tánczos Barna, - senatori 
UDMR 

unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

197.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice 
și Fondurilor Europene 
 
7001 Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică 

51 Titlul VI Transferuri între 
unitati ale administratiei publice 

02 Transferuri de capital 
38 Programul National de 

Dezvoltare Locala 
 

Propuneri 2018 ... 2.053.090 
mii lei 
 

Propunem includerea în 
program a finanțării obiectivului 
de investiții:  
 
Reabilitarea DJ 132, județul 
Brașov 
 
Propuneri 2018...17.118 mii lei 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Proiectul se află în faza de 
contractare a Programului 
Național de Dezvoltare Locală, 
iar suma este necesară 
demarării sale. 
 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Seres Dénes, Csoma Botond, 
Ambrus Izabella, Erdei D. 
István – deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, 
Tánczos Barna, - senatori 
UDMR 

toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

198.  Anexa nr. 3/15, Capitolul 5001 - 
”Cheltuieli - buget de stat”, 
Paragraf 51, Titlul VI 
”Transferuri între unități ale 
administrației publice”, articolul 
02 ”Transferuri de capital”, 
Alineat 04 ” Programul pentru 
construcții locuințe și săli de 
sport” 

Alocarea sumei de 16.000 mii 
de lei pentru realizarea 
obiectivului:   
„Construcția de locuințe pentru 
medici și cadre didactice în 
județul Arad" 
 
Senator Adrian Wiener, USR 
 
Grupurile parlamentare USR 

Efectuarea acestei investiţii 
este necesara pentru 
încurajarea stabilirii în mediul 
rural a cadrelor medicale și 
didactice din județul Arad. 

Sursa de finanţare:  Se 
diminuează capitolul 5001 
”Cheltuieli - buget de stat”, 
paragraful 51, Titlul VI 
”Transferuri între unități ale 
administrației publice”, articolul 
02 ”Transferuri de capital”, 
alineatul 38, ”Programul 
Național de Dezvoltare Locală” 
cu suma de 16.000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
-Sursa de finanţare menţionată 

nu poate fi avută în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru 

MDRAPFE au  fost  

dimensionate în  raport  cu 

sarcinile  ce  îi revin  acestei  

institutii pe  anul  2018 

 

199.  Anexa nr. 3/15, Capitolul 5001 - 
”Cheltuieli - buget de stat”, 
Paragraf 51, Titlul VI 
”Transferuri între unități ale 
administrației publice”, articolul 
02 ”Transferuri de capital”, 
Alineat 04 ” Programul pentru 
construcții locuințe și săli de 

Alocarea sumei de 20.000 mii 
lei pentru realizarea 
obiectivului:   
„Construcția de locuințe pentru 
tineri   în municipiul  Arad" 
 
Deputat:  Sergiu Cosmin Vlad, 
USR 

Efectuarea  acestei investiţii 
este necesara pentru sprijinirea 
tinerilor și a natalității din 
municipiul Arad. 

Sursa de finanţare:  Se 
diminuează capitolul 5001 
”Cheltuieli - buget de stat”, 
paragraful 51, Titlul VI 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
-Sursa de finanţare menţionată 

nu poate fi avută în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru 

MDRAPFE au  fost  
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sport”  
Grupurile parlamentare USR 

”Transferuri între unități ale 
administrației publice”, articolul 
02 ”Transferuri de capital”, 
alineatul 38, ”Programul 
Național de Dezvoltare Locală” 
cu suma de 20.000 mii lei. 

dimensionate în  raport  cu 

sarcinile  ce  îi revin  acestei  

institutii pe  anul  2018 

 

200.  Anexa 
3/15/27/15/26369185/1725 

Se alocă suma de 1.000.000 de 
lei în bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, pentru 
realizarea obiectivului de 
investiție „DECOLMATARE 
BARAJ ACUMULARE CU 
REFACEREA DIGULUI DE 
PROTECȚIE ȘI A 
DEVERSORULUI  - PÂRÂU 
DOROFEI ÎN ZONA COMUNEI 
CRÎMPOIA, JUDEȚUL OLT”. 

Alocarea se realizează către 
PRIMĂRIA COMUNEI 
CRÎMPOIA, județul OLT. 

(Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 

În ultimii zece ani, comuna 
Crîmpoia a fost afectată 
puternic de inundații cauzate de 
colmatarea albiei cursului de 
apă care traversează localitate. 
Pagubele produse depășesc cu 
mult valoarea investiției 
propuse spre finanțare pentru 
realizarea proiectului în cauză. 

De această lucrare vor 
beneficia și locuitorii localităților 
învecinate, expuși aceluiași 
pericol. 

Sursa de finanţare:  Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului+Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene-  
Programul National De 
Dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
-Sursa de finanţare nu poate fi 

avută în vedere întrucât potrivit 

art. 30 din Legea  nr. 500/2002 

privind finanţele publice, Fondul 

de rezervă la dispoziţia 

Guvernului se repartizează unor 

Ordonatori principali de credite 

pe bază de Hotărâre a 

Guvernului pentru finanţarea 

unor cheltuieli urgente sau 

neprevăzute apărute în timpul 

exerciţiului bugetar 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
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senator SIMINICA MIREA) anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

201.  Anexa 
3/15/27/15/26369185/1725 

Se alocă suma de 5.171.504 lei 
pentru susținerea principalilor 
indicatori tehnico-economici ai 
investiției:  MODERNIZARE 
INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ 
ÎN COMUNA CRÎMPOIA, 
JUDEȚUL OLT. 

Investiția presupune 
următoarele capacități:  4.150 
ml., podeț dalat – 2 buc., 
podețe tubulare – 10 buc., 
accese proprietăți – 306 buc., 
șanțuri pereate – 1.500 ml., alte 
detalii conform fișei investiției. 

Alocarea se realizaează către 
PRIMĂRIA COMUNEI 
CRÎMPOIA, județul OLT. 

(Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Această investiție este o 
prioritate de interes public 
pentru comuna Crîmpoia. 

Insuficiența bugetului local, 
lipsa altor resurse, costurile 
exagerate pentru susținere, 
care s-ar obține prin credit 
bancar, nu permit realizarea 
investiției menționate, decât 
prin alocare din bugetul 
consolidat al statului. Mai mult, 
trebuie avută în vedere 
reducerea diferenței de 
percepție dintre rural și urban. 

Sursa de finanţare:  Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului+Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene-  
Programul National De 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
-Sursa de finanţare nu poate fi 

avută în vedere întrucât potrivit 

art. 30 din Legea  nr. 500/2002 

privind finanţele publice, Fondul 

de rezervă la dispoziţia 

Guvernului se repartizează unor 

Ordonatori principali de credite 

pe bază de Hotărâre a 

Guvernului pentru finanţarea 

unor cheltuieli urgente sau 

neprevăzute apărute în timpul 

exerciţiului bugetar 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
senator SIMINICA MIREA) 

Dezvoltare Locala 

 

finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

202.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Se suplimentează în anul 2018 
creditele bugetare cu suma de 
45.000 mii lei.  
În mod corespunzător se 
modifică celelalte anexe la 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene, 
după caz. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului:   
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
accelerării realizării unui sistem 
rutier adecvat prin reabilitarea si 
modernizarea drumurilor 
județene de pe raza județelelor 
defavorizate din punct de 
vedere al resurselor financiare, 
așa cum este situația în județul 
Vaslui.  
În județul Vaslui, similar altor 
județe din Moldova, drumurile  
județene se află într-o stare de 
degradare avansată care 
afectează viteza de circulație a 
vehiculelor, siguranța rutieră și 
economia județului.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
-Sursa de finanţare nu poate fi 

avută în vedere întrucât potrivit 

art. 30 din Legea  nr. 500/2002 

privind finanţele publice, Fondul 

de rezervă la dispoziţia 

Guvernului se repartizează unor 

Ordonatori principali de credite 

pe bază de Hotărâre a 

Guvernului pentru finanţarea 

unor cheltuieli urgente sau 

neprevăzute apărute în timpul 

exerciţiului bugetar 
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și privatizare a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineț  
Grupul parlamentar PMP 

 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 
45.000 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5401 „Alte 
servicii publice generale”, titlul 
50 „Fonduri de rezervă”, 
articolul 01 „Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 

 

203.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Albești, județul 
Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
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Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

204.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Alexandru 
Vlahuță, județul Vaslui” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

205.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Arsura, județul 
Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

206.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Băcani, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 161 - 

Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

207.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Băcești, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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a.  

208.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Bălteni, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

209.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Banca, județul 
Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

210.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Berezeni, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

211.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Blăgești, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

212.  Anexa 3/15/26 Finanțarea obiectivului de Motivaţia amendamentului  Se propune respingerea 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 165 - 

cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Bogdana, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

213.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Bogdănești, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
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pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

214.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Bogdănița, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
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school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

215.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Boțești, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

216.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Bunești - 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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Etapa a II-a” 
 

Averești, județul Vaslui” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

217.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Ciocani, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

218.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Codăești, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

 

219.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Coroiești, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

220.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Costești, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

221.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Cozmești, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
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și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

222.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Crețești, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

223.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Dănești, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

224.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Deleni, județul 
Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 
 
 
 

beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

225.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Delești, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
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pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

226.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Dimitrie 
Cantemir, județul Vaslui” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
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school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

227.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Dodești, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

228.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Dragomirești, 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 177 - 

Etapa a II-a” 
 

județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

229.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Drânceni, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

230.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Duda - 
Epureni, județul Vaslui” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

 

231.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Dumești, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

232.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Epureni, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

233.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Fălciu, județul 
Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

234.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Ferești, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 
 
 
 

 

235.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Frontișeni, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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236.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Găgești, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

237.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

creșe în comuna Gârceni, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 
 
 
 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

238.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Gherghești, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
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administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 
 
 
 

maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

239.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Grivița, județul 
Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 
 
 
 

care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

240.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Hoceni, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

241.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Iana, județul 
Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

242.  Anexa 3/15/26 Finanțarea obiectivului de Motivaţia amendamentului  Se propune respingerea 
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cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Ibănești, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

243.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Ivănești, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 189 - 

Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

244.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Ivești, județul 
Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
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creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

245.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Laza, județul 
Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

246.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

creșe în comuna Lipovăț, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

247.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Lunca 
Banului, județul Vaslui” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

248.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Mălușteni, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
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creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

249.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Miclești, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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250.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Muntenii de 
Jos, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

251.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Muntenii de 
Sus, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

252.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Oltenești, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

253.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Oșești, județul 
Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

254.  Anexa 3/15/26 Finanțarea obiectivului de Motivaţia amendamentului  Se propune respingerea 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 197 - 

cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Pădureni, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

255.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Perieni, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
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pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

256.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Pochidia, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
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school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

257.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Pogana, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

258.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Pogonești, 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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Etapa a II-a” 
 

județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 
 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

259.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Poienești, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
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pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

260.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Puiești, județul 
Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 202 - 

school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

261.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Pungești, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

262.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Pușcași, 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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Etapa a II-a” 
 

județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

263.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Rafaila, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

264.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Rebricea, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

 

265.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Roșiești, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

266.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Solești, județul 
Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

267.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Stănilești, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
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și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

268.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Ștefan cel 
Mare, județul Vaslui” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

269.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Șuletea, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

270.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Tăcuta, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
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administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

271.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Tanacu, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
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Grupul parlamentar PMP educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

272.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Tătărăni, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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273.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Todirești, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

274.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Tutova, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

275.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Văleni, județul 
Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
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creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

276.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Vetrișoaia, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

277.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

creșe în comuna Viișoara, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

278.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Vinderei, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

279.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Voinești, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
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Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

fondurilor europene. 
 

280.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Vulturești, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

281.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Vutcani, 
județul Vaslui” cu suma de 956 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
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 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

282.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Zăpodeni, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

283.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Zorleni, 
județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

284.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6.POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
 PROGRAMULUI NAȚIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
IX.Programul național de 
construcții de interes public sau 
social derulat în baza OG nr. 
25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de 
Investiții "C.N.I."S.A, aprobată 
cu modificări și completări prin 
Legea nr. 117/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
c) Subprogramul bazine de înot 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
56000 mii lei pentru  finanţarea 
unor lucrări de construire a 
bazinului de înot olimpic de pe 
bulevardul Iosif Bulbuca, 
municipiul Timişoara, județul 
Timiș. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Cornel Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 

La primăria municipiului 
Timişoara, judeţul Timiş s-au 
primit cereri pentru finanţarea 
unor lucrări de construcţie a 
unui bazin de înot olimpic. 
Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
primăria municipiului nu 
dispune de resurse financiare 
suficiente pentru o asemenea 
construcţie. 
 
 
 
Sursa de finanţare:   
- din majorarea veniturilor 
bugetare rezultate prin 
reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea 
tuturor impozitelor  şi taxelor 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective. 
restante şi actuale stabilite de 
către Ministerul Finanţelor 
Publice. 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

285.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 

Se propune alocarea sumei de 
20250 mii lei pentru construcţia 

 Primăria municipiului 
Timişoara, judeţul Timiş, nu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Programul național de 
construcții de interes public sau 
social derulat în baza OG nr.     
25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de 
Investiții "C.N.I."S.A, aprobată 
cu modificări și completări prin 
Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
a) Subprogramul săli de sport 
 

sălii polivalente cu 14.000 de 
locuri din municipiul Timişoara, 
județul Timiș. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 
 

dispune de fondurile necesare 
pentru construcţia  unei săli 
polivalente cu o capacitate de 
14000 de locuri. 
Se solicită admiterea 
amendamentului  pentru 
construcţia acestei săli 
polivalente cu capacitate mare 
de locuri, în scopul garantării 
accesului la facilitătile moderne 
de practicare a sporturilor, în 
conformitate cu 
normele și standardele 
europene. 
 
Sursa de finanţare:  
 - din bugetul de stat alocat 
MDRAPFE  în cadrul 
implementării etapei a II-a  
PNDL- sursa de finanțare 
complementară pentru bugetele 
locale în perioada 2018-2020, 
în conformitate cu prevederile 
OUG nr.6/2017. 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

286.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 

Se propune alocarea sumei  de 
382500 mii lei pentru 
reabilitarea termică a clădirilor 
din municipiul Timişoara, 

La primăria municipiului 
Timişoara, judeţul Timiş s-au 
primit cereri pentru reabilitarea 
termică a clădirilor. Se solicită 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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Capitolul6.POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul PERFORMANȚA 
ENERGETICĂ 
XII. Programul național privind 
creșterea performanței 
energetice la blocurile de 
locuințe, derulat conform OUG 
nr. 18/2009 privind cresterea 
performanței energetice a 
blocurilor de locuințe. 

judeţul Timiş. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
  

admiterea amendamentului 
pentru că primăria nu dispune 
de resurse financiare suficiente 
pentru executarea lucrărilor de 
intervenție privind reabilitarea 
termică a clădirilor de locuit. 
 
Sursa de finanțare:  
 - din majorarea veniturilor 
bugetare rezultate prin 
reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea 
tuturor impozitelor şi taxelor 
restante şi actuale stabilite de 
către Ministerul Finanţelor 
Publice. 

să se finanţeze lucrările 
respective. 
 

287.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 

Se propune alocarea sumei de 
5090  mii lei pentru 
implementarea proiectului 
modernizarea infrastructurii 
rutiere în comuna Orțișoara, 
județul Timiș 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
condițiile în care se desfășoară 
transportul rutier în comună nu 
corespund cerințelor actuale, 
având implicații negative directe 
asupra siguranței circulației. 
Prin dezvoltarea infrastructurii 
rutiere se creează în zonă 
premizele unor noi opotunități 
pentru agenți economici, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
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Subprogramul c) "Infrastructura 
la nivel județean"  
 

pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 

societăți comerciale, pentru 
colectivitățile regionale și 
locale. 
 
 
 
Sursa de finanțare:   
- din bugetul de stat alocat 
MDRAPFE  în cadrul 
implementării etapei a II-a  
PNDL- sursa de finanțare 
complementară pentru bugetele 
locale în perioada 2018-2020, 
în conformitate cu prevederile 
OUG nr.6/2017. 

anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

288.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Programul național de 
construcții de interes public sau 
social derulat în baza OG nr.     
25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de 
Investiții "C.N.I."S.A, aprobată 
cu modificări și completări prin 
Legea nr. 117/2002, cu 

Se propune alocarea sumei de 
10978 mii lei pentru construcția 
unui nou ambulatoriu integrat al 
Spitalului Orășenesc Făget, 
județul Timiș. 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Cornel  Mircea Sămărtinean, 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece în 
prezent în orașul Făget nu 
există condiții prin care să se 
ofere cetățenilor orașului 
servicii medicale performante și 
de calitate. 
 
 
Sursa de finanțare:   
- din majorarea veniturilor 
bugetare rezultate prin 
reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea 
tuturor impozitelor  şi taxelor 
restante şi actuale stabilite de 
către Ministerul Finanţelor 
Publice. 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective. 
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modificările si completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
Subprogramul Unități sanitare 
din mediul urban 

deputat PMP 
 
 
 

289.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul  LOCUINȚE 
V. Programul privind construcția 
de locuinte pentru tineri, 
destinate închirierii, prin 
intermediul Agenției Naționale 
pentru Locuinte, conform 
prevederilor Legii nr. 152/1998 
privind înființarea Agenției 
Naționale pentru Locuințe, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, și 
Normele metodologice de 
punere în aplicare a 
prevederilor Legii 
nr. 152/1998 privind înființarea 
ANL, aprobate prin HG nr. 
962/2001, cu modificările si 
completările ulterioare. 
 

Se propune alocare sumei de 
8000 mii lei pentru construcția 
unui bloc de locuințe pentru 
tineri cu 40 de apartamente pe 
str. Stadionului, nr,1-Bis-ANL 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece la 
Primăria orașului Făget s-au 
primit numeroase cereri pentru 
construcția de locuințe pentru 
tineri destinate închirierii prin 
intermediul Agenției Naționale 
pentru Locuințe. 
 
 
 
 
Sursa de finanțare:  
-din bugetul de stat alocat 
MDRAPFE  în cadrul 
implementării etapei a II-a  
PNDL- sursa de finanțare 
complementară pentru bugetele 
locale în perioada 2018-2020, 
în conformitate cu prevederile 
OUG nr.6/2017. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

290.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 

Se propune alocarea sumei  
5490 mii lei pentru 
modernizarea drum comunal 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece prin 
dezvoltarea infrastructurii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 
 

DC98 tronson III Povergina-
Bunea Mare, județul Timiș 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 
 

rutiere din zonă se creează 
premisele unor oportunități de 
dezvoltare pentru populație,  
pentru agenții economici, 
pentru colectivitățile locale și 
regionale. 
 
Sursa de finanțare:   
- din bugetul de stat alocat 
MDRAPFE  în cadrul 
implementării etapei a II-a  
PNDL- sursa de finanțare 
complementară pentru bugetele 
locale în perioada 2018-2020, 
în conformitate cu prevederile 
OUG nr.6/2017. 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

291.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
8505 mii lei pentru 
modernizarea străzilor din 
orașul Făget, județul Timiș. 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece în 
prezent transportul rutier se 
desfășoară cu dificultate având 
implicații negative directe 
asupra siguranței populației și 
asupra siguranței circulației 
rutiere. 
 
Sursa de finanțare:   
- din bugetul de stat alocat 
MDRAPFE  în cadrul 
implementării etapei a II-a  
PNDL- sursa de finanțare 
complementară pentru bugetele 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 
 

locale în perioada 2018-2020, 
în conformitate cu prevederile 
OUG nr.6/2017. 

lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

292.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
VIII. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 

Se propune alocarea sumei de 
3500 mii lei pentru investiția 
sistem de canalizare și epurare 
a apelor uzate în localitățile 
aparținând UAT Făget, județul 
Timiș. 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Cornel Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
protecția și dezvoltarea calității 
sistemului actual de alimentare, 
canalizare și epurare a apelor 
uzate este unul din obiectivele 
principale ale orașului 
Făget,județul Timiș.  
Sursa de finanțare:   
- din majorarea veniturilor 
bugetare rezultate prin 
reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea 
tuturor impozitelor  şi taxelor 
restante şi actuale stabilite de 
către Ministerul Finanţelor 
Publice. 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective. 
 

293.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 

Se propune alocarea sumei de 
1500 mii lei pentru investiția de 

Se solicită admiterea 
amendamentului în 

Se propune respingerea 
întrucât: 
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Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
VIII. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitațile cu o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 
 

alimentare cu apă în localitățile 
apartinând UAT Făget, județul 
Timiș. 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 

conformitate cu raportarea la 
cerințele Directivei 98/83/CEE 
privind calitatea apei destinate 
consumului uman și ale 
Directivei 91/271/CEE privind 
epurarea apelor uzate 
orășenești, modificate prin 
Directiva 98/15/CEE. 
 
 
Sursa de finanțare:   
-din bugetul de stat alocat 
MDRAPFE  în cadrul 
implementării etapei a II-a  
PNDL- sursa de finanțare 
complementară pentru bugetele 
locale în perioada 2018-2020, 
în conformitate cu prevederile 
OUG nr.6/2017. 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Totodată, în conformitate cu 
prevederile art.44 din Legea 
nr.500/2002, pe parcursul 
întregului an, în situaţia în care 
implementarea unui 
obiectiv/proiect de investiţii sau 
a unei categorii de investiţii nu 
se poate realiza conform 
proiecţiei bugetare, ordonatorii 
principali de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
virarea creditelor bugetare 
şi/sau a creditelor de 
angajament neutilizate, între 
obiectivele/proiectele şi 
categoriile de investiţii înscrise 
în programul de investiţii anexă 
la buget; 

294.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 

Se propune alocarea sumei de 
1982 mii lei pentru construcția 
unei grădinițe cu trei grupe în 
str. Mihai Viteazu nr.4, oraș 
Făget, județul Timiș 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece în 
prezent sunt condiții improprii 
pentru desfășurarea activităților 
specifice unei grădinițe. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
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PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2018-2020 :  
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa II  a  
până la 9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și cel 
mult 2000 de școli; 

 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 

Sursa de finanțare:   
- din bugetul de stat alocat 
MDRAPFE  în cadrul 
implementării etapei a II-a  
PNDL- sursa de finanțare 
complementară pentru bugetele 
locale în perioada 2018-2020, 
în conformitate cu prevederile 
OUG nr.6/2017. 

finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

295.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
1260 mii lei pentru refacerea a 
patru podețe și repararea a 
două poduri din orașul Făget, 
județul Timiș 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece în 
prezent transportul în zona 
acestor obiective se desfășoară 
cu dificultate având implicații 
negative directe asupra 
siguranței populației și asupra 
siguranței circulației rutiere. 
 
Sursa de finanțare:   
- din bugetul de stat alocat 
MDRAPFE  în cadrul 
implementării etapei a II-a  
PNDL- sursa de finanțare 
complementară pentru bugetele 
locale în perioada 2018-2020, 
în conformitate cu prevederile 
OUG nr.6/2017. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
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și privatizare a Senatului  
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 

dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

296.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
VIII. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 
 

Se propune alocarea sumei de 
4800 mii lei pentru investiția de 
alimentare cu apă în comuna 
Darova, județul Timiș. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului cu 
respectarea principiului conform 
căruia pentru perioada 2017-
2020, Guvernul a stabilit prin 
programul de guvernare 
definirea și asigurarea din 
bugetul de stat/fonduri 
nerambursabile a sumelor 
necesare implementării 
pachetului minim de servicii 
publice în fiecare localitate din 
țară (10S), în acest caz în 
domeniul  apă – canalizare și 
conformarea cu țintele 
obligatorii ale directivei apă-
canal (91/271/EC) 

Sursa de finanțare:  
-din majorarea veniturilor 
bugetare rezultate prin 
reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea 
tuturor impozitelor  şi taxelor 
restante şi actuale stabilite de 
către Ministerul Finanţelor 
Publice. 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Totodată, în conformitate cu 
prevederile art.44 din Legea 
nr.500/2002, pe parcursul 
întregului an, în situaţia în care 
implementarea unui 
obiectiv/proiect de investiţii sau 
a unei categorii de investiţii nu 
se poate realiza conform 
proiecţiei bugetare, ordonatorii 
principali de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
virarea creditelor bugetare 
şi/sau a creditelor de 
angajament neutilizate, între 
obiectivele/proiectele şi 
categoriile de investiţii înscrise 
în programul de investiţii anexă 
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la buget; 

297.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2018-2020 :  
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa II a 
până la  9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și cel 
mult 2000 de școli; 
 
 

Se propune alocarea sumei de  
3000 mii lei pentru reabilitarea 
Grădiniței cu program normal 
Darova  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru că în 
prezent sunt condiții improprii 
pentru desfășurarea în 
siguranță a activităților specifice 
unei grădinițe. 
 
Sursa de finanțare:   
-din bugetul de stat alocat 
MDRAPFE  în cadrul 
implementării etapei a II-a  
PNDL - sursa de finanțare 
complementară pentru bugetele 
locale în perioada 2018-2020, 
în conformitate cu prevederile 
OUG nr.6/2017. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

298.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 

Se propune alocarea sumei de 
4800 mii lei pentru investiția de 
alimentare cu apă în  sat 
Hodoș, comuna Darova, județul 
Timiș. 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere raportarea la cerințele 
Directivei 98/83/CEE privind 
calitatea apei destinate 
consumului uman. Se solicită 
reabilitarea rețelei de distribuție 
a apei potabile în sat Hodoș, 
comuna Darova, județul Timiș. 
 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
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VIII. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 
 

Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 

- din majorarea veniturilor 
bugetare rezultate prin 
reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea 
tuturor impozitelor  şi taxelor 
restante şi actuale stabilite de 
către Ministerul Finanţelor 
Publice. 

completările ulterioare. 
- Totodată, în conformitate cu 
prevederile art.44 din Legea 
nr.500/2002, pe parcursul 
întregului an, în situaţia în care 
implementarea unui 
obiectiv/proiect de investiţii sau 
a unei categorii de investiţii nu 
se poate realiza conform 
proiecţiei bugetare, ordonatorii 
principali de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
virarea creditelor bugetare 
şi/sau a creditelor de 
angajament neutilizate, între 
obiectivele/proiectele şi 
categoriile de investiţii înscrise 
în programul de investiţii anexă 
la buget; 

299.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
VIII. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 

Se propune alocarea sumei de 
4800 mii lei pentru investiția de 
alimentare cu apă în  sat 
Sacoșu Mare,comuna Darova, 
județul Timiș. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere  raportarea la cerințele 
Directivei 98/83/CEE privind 
calitatea apei destinate 
consumului uman. Se solicită 
reabilitarea rețelei de distribuție 
a apei potabile în sat Sacoțu 
Mare, comuna Darova, județul 
Timiș. 
 
Sursa de finanțare:   
- din bugetul de stat alocat 
MDRAPFE  în cadrul 
implementării etapei a II-a  

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Totodată, în conformitate cu 
prevederile art.44 din Legea 
nr.500/2002, pe parcursul 
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potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 
 

Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 

PNDL - sursa de finanțare 
complementară pentru bugetele 
locale în perioada 2018-2020, 
în conformitate cu prevederile 
OUG nr.6/2017. 

întregului an, în situaţia în care 
implementarea unui 
obiectiv/proiect de investiţii sau 
a unei categorii de investiţii nu 
se poate realiza conform 
proiecţiei bugetare, ordonatorii 
principali de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
virarea creditelor bugetare 
şi/sau a creditelor de 
angajament neutilizate, între 
obiectivele/proiectele şi 
categoriile de investiţii înscrise 
în programul de investiţii anexă 
la buget; 

300.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
575 mii lei pentru reabilitare 
trotuare și modernizare străzi 
laterale din comuna Darova, 
județul Timiș. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarce în 
prezent transportul rutier se 
desfășoară cu dificultate având 
implicații negative directe 
asupra siguranței populației și 
asupra siguranței circulației 
rutiere. 
 
 
Sursa de finanțare:   
- din bugetul de stat alocat 
MDRAPFE  în cadrul 
implementării etapei a II-a  
PNDL- sursa de finanțare 
complementară pentru bugetele 
locale în perioada 2018-2020, 
în conformitate cu prevederile 
OUG nr.6/2017. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
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 administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

301.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2018-2020 :  
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa  II  a  
până la 9500 de obiective 
de investiții din care  cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și  
cel mult 2000 de școli; 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
550 mii lei pentru reabilitarea și 
modernizarea Școlii generale 
din comuna Darova, județul 
Timiș. 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece în 
prezent sunt condiții improprii 
pentru desfășurarea în 
siguranță a procesul 
educațional. 
 
 
Sursa de finanțare:   
- din bugetul de stat alocat 
MDRAPFE  în cadrul 
implementării etapei a II-a  
PNDL- sursa de finanțare 
complementară pentru bugetele 
locale în perioada 2018-2020, 
în conformitate cu prevederile 
OUG nr.6/2017. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

302.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 

Se propune alocarea sumei de 
350 mii lei pentru darea în 
folosință a Căminului de zi 
pentru bătrâni Sacoșu Mare, 
comuna Darova, județul Timiș 
 
 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece în 
prezent primăria Darova nu 
dispune de fondurile necesare 
funcționării  acestei instituții. 
 
 
 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective. 
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PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2018-2020 :  
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa  II  a 
până la 9500 de obiective 
de investiții din care cel mult  
2500 de creșe și gradinițe și  
cel mult 2000 de școli; 
 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 

- din majorarea veniturilor 
bugetare rezultate prin 
reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea 
tuturor impozitelor  şi taxelor 
restante şi actuale stabilite de 
către Ministerul Finanţelor 
Publice. 

303.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
5817 mii lei pentru 
reabilitare/modernizare străzi și 
drum comunal DC din comuna 
Periam, județul Timiș. 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarce în 
prezent transportul rutier se 
desfășoară cu dificultate având 
implicații negative directe 
asupra siguranței populației și 
asupra siguranței circulației 
rutiere. 
 
Sursa de finanțare:   
- din bugetul de stat alocat 
MDRAPFE  în cadrul 
implementării etapei a II-a  
PNDL- sursa de finanțare 
complementară pentru bugetele 
locale în perioada 2018-2020, 
în conformitate cu prevederile 
OUG nr.6/2017. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 



 

 

Nr. 
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304.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
VIII. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 

Se propune alocarea sumei de 
25153 mii lei pentru realizare 
sistem canalizare pluvială și 
accese, comuna Periam, 
județul Timiș 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
primăria nu dispune de fonduri 
suficiente. 
 
 
Sursa de finanțare:   
 
- din majorarea veniturilor 
bugetare rezultate prin 
reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea 
tuturor impozitelor  şi taxelor 
restante şi actuale stabilite de 
către Ministerul Finanţelor 
Publice. 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Totodată, în conformitate cu 
prevederile art.44 din Legea 
nr.500/2002, pe parcursul 
întregului an, în situaţia în care 
implementarea unui 
obiectiv/proiect de investiţii sau 
a unei categorii de investiţii nu 
se poate realiza conform 
proiecţiei bugetare, ordonatorii 
principali de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
virarea creditelor bugetare 
şi/sau a creditelor de 
angajament neutilizate, între 
obiectivele/proiectele şi 
categoriile de investiţii înscrise 
în programul de investiţii anexă 
la buget; 

305.  Ministerul Dezvoltării Se propune alocarea sumei de Se solicită admiterea Se propune respingerea 
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Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2018-2020 :  
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa  II a  
până la 9500 de obiective 
de investiții din care  cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și  
cel mult 2000 de școli; 
 

892 mii lei  pentru 
reabilitare/modernizare și 
extindere sediu Primăriei 
comunei Periam, județul Timiș 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 

amendamentului deoarece 
primăria nu dispune de fonduri 
suficiente. 
 
-din bugetul de stat alocat 
MDRAPFE  în cadrul 
implementării etapei a II-a  
PNDL- sursa de finanțare 
complementară pentru bugetele 
locale în perioada 2018-2020, 
în conformitate cu prevederile 
OUG nr.6/2017. 
 

amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

306.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 

Se propune alocarea sumei de 
1066259  mii lei pentru 
modernizarea drum comunal 
DC58 Giarmata - Ianova, 
comuna Giarmata, județul Timiș 
 
 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece prin 
dezvoltarea infrastructurii 
rutiere din zonă se creează 
premisele unor oportunități de 
dezvoltare pentru populație,  
pentru agenții economici, 
pentru colectivitățile locale și 
regionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective. 
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PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 
 

 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 
 

 
Sursa de finanțare:   
- din majorarea veniturilor 
bugetare rezultate prin 
reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea 
tuturor impozitelor  şi taxelor 
restante şi actuale stabilite de 
către Ministerul Finanţelor 
Publice. 

307.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 
 

Se propune alocarea sumei 
454547 mii lei pentru 
modernizarea drum comunal 
DC61 Giarmata - Bencec, 
L=3711, comuna Giarmata, 
județul Timiș 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Cornel  Mircea Sămărtinean, 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece prin 
dezvoltarea infrastructurii 
rutiere din zonă se creează 
premisele unor oportunități de 
dezvoltare pentru populație,  
pentru agenții economici, 
pentru colectivitățile locale și 
regionale. 
 
Sursa de finanțare:   
- din majorarea veniturilor 
bugetare rezultate prin 
reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea 
tuturor impozitelor  şi taxelor 
restante şi actuale stabilite de 
către Ministerul Finanţelor 
Publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective. 
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deputat PMP 
 
 
 

308.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2018-2020 :  
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa  II a 
până la 9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și cel 
mult 2000 de școli; 
 
 

Se propune alocarea sumei de  
1400 mii lei pentru construcție 
creșă și grădiniță în orașul 
Sânnicolau Mare, județul Timiș 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru că în 
prezent sunt condiții improprii 
pentru desfășurarea  
activităților specifice unei 
grădinițe , și în plus, clădirea 
este revendicată. 
  
 
Sursa de finanțare:   
-din bugetul de stat alocat 
MDRAPFE  în cadrul 
implementării etapei a II-a  
PNDL- sursa de finanțare 
complementară pentru bugetele 
locale în perioada 2018-2020, 
în conformitate cu prevederile 
OUG nr.6/2017. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

309.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 

Se propune alocarea sumei de  
1500 mii lei pentru reabilitare 
fațadă Scoala gimnazială 
Teodor Bucurescu nr.1 în 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru că în 
prezent sunt nu sunt condiții 
optime  pentru desfășurarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
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Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2018-2020 :  
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa  II a 
până la  9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și cel 
mult 2000 de școli; 
 

orașul Sânnicolau Mare, județul 
Timiș 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 

procesului educațional. 
 
 
Sursa de finanțare:   
-din bugetul de stat alocat 
MDRAPFE  în cadrul 
implementării etapei a II-a  
PNDL- sursa de finanțare 
complementară pentru bugetele 
locale în perioada 2018-2020, 
în conformitate cu prevederile 
OUG nr.6/2017. 

Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

310.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 
 

Se propune alocarea sumei de 
5000 mii lei pentru reabilitare 
centru pietonal al orașului 
Sânnicolau Mare, județul Timiș 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
acest obiectiv reprezintă un 
element important al dezvoltării 
durabile a orașului Sânnicolau 
Mare, județul Timiș. 

 
 
 Sursa de finanțare:   
- din bugetul de stat alocat 
MDRAPFE  în cadrul 
implementării etapei a II-a  
PNDL- sursa de finanțare 
complementară pentru bugetele 
locale în perioada 2018-2020, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 
 

în conformitate cu prevederile 
OUG nr.6/2017. 

finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

311.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
3210 mii lei pentru reabilitare 
străzi și trotuare în orașul 
Sânnicolau Mare, județul Timiș. 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarce în 
prezent transportul rutier se 
desfășoară cu dificultate având 
implicații negative directe 
asupra siguranței populației și 
asupra siguranței circulației 
rutiere. 
 
Sursa de finanțare:   
- din bugetul de stat alocat 
MDRAPFE  în cadrul 
implementării etapei a II-a  
PNDL- sursa de finanțare 
complementară pentru bugetele 
locale în perioada 2018-2020, 
în conformitate cu prevederile 
OUG nr.6/2017. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

312.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 

Se propune alocarea sumei de  
1800 mii lei pentru construcție 
creșă în orașul Sânnicolau 
Mare, județul Timiș 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru că în 
prezent  în oraș nu există nicio 
creșă, numărul de copii nou 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
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Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2018-2020 :  
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa  II a 
până la  9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și cel 
mult 2000 de școli; 
 

 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 

născuți fiind în creștere. 
 
Sursa de finanțare:   
-din bugetul de stat alocat 
MDRAPFE  în cadrul 
implementării etapei a II-a  
PNDL- sursa de finanțare 
complementară pentru bugetele 
locale în perioada 2018-2020, 
în conformitate cu prevederile 
OUG nr.6/2017. 

Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

313.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6.POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
 PROGRAMULUI NAȚIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
IX.Programul național de 
construcții de interes public sau 
social derulat în baza OG nr. 
25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de 

Se propune alocarea sumei de  
45.000 mii lei pentru reabilitare 
interior Castel Nako din orașul 
Sânnicolau Mare, județul Timiș 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea clădirii în scopul 
redării  acestei instituții 
circuitului turistic. 
 
 
Sursa de finanțare:   
 
- din majorarea veniturilor 
bugetare rezultate prin 
reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea 
tuturor impozitelor  şi taxelor 
restante şi actuale stabilite de 
către Ministerul Finanţelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective. 
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Investiții "C.N.I."S.A, aprobată 
cu modificări și completări prin 
Legea nr. 117/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
d) Așezăminte culturale  

pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 

Publice. 

314.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 
 

Se propune alocarea sumei de 
2500 mii lei pentru reabilitarea 
pistei de biciclete care face 
legătura între partea de nord  și  
partea de sud a orașului 
Sânnicolau Mare, județul Timiș 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Cornel  Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului cu 
respectarea principiului conform 
căruia pentru perioada 2017-
2020, Guvernul a stabilit prin 
programul de guvernare 
definirea și asigurarea din 
bugetul de stat/fonduri 
nerambursabile a sumelor 
necesare implementării 
pachetului minim de servicii 
publice în fiecare localitate din 
țară (10S), în acest caz în  
domeniul transport și drumuri:  
modernizare/reabilitare piste 
biciclete. 

 Sursa de finanțare:   
- din bugetul de stat alocat 
MDRAPFE  în cadrul 
implementării etapei a II-a  
PNDL- sursa de finanțare 
complementară pentru bugetele 
locale în perioada 2018-2020, 
în conformitate cu prevederile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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OUG nr.6/2017. 

315.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Balinț, județul 
Timiș” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

316.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Banloc, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

317.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Bara, județul 
Timiș” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
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educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

318.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Beba Veche, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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319.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Becicherecu 
Mic, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

320.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Belinț, județul 
Timiș” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

321.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Bethausen, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
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Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

322.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Biled, județul 
Timiș” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

323.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Birda, județul 
Timiș” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

324.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Bârna, județul 
Timiș” cu suma de 956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

325.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Bogda, județul 
Timiș” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
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și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

326.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Boldur, județul 
Timiș” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

 

327.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Brestovăț, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

328.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Bucovăț, 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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Etapa a II-a” 
 

județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

329.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Cărpiniș, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 253 - 

organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 
 

anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

330.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Cenad, județul 
Timiș” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
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creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

331.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Cenei, județul 
Timiș” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 255 - 

332.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Checea, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

333.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Chevereșu 
Mare, județul Timiș” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

334.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Comloșu 
Mare, județul Timiș” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
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Grupul parlamentar PMP educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

335.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Coșteiu, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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a. 
 

336.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Criciova, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

337.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Curtea, județul 
Timiș” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
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administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

338.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Darova, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
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și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

339.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Denta, județul 
Timiș” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

340.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Dudeștii Noi, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

341.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Dudeștii 
Vechi, județul Timiș” cu suma 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 262 - 

 de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

342.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna, Dumbrava, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

343.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Dumbrăvița, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

 

344.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Fibiș, județul 
Timiș” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

345.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Fârdea, 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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Etapa a II-a” 
 

județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

346.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Foeni, județul 
Timiș” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

347.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Gavojdia, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

 

348.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Ghilad, județul 
Timiș” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

349.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Ghiroda, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

350.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Ghizela, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
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și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

351.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Giarmata, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 270 - 

Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

352.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Giera, județul 
Timiș” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

353.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Giroc, județul 
Timiș” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 271 - 

amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

354.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Giulvăz, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
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Grupul parlamentar PMP educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

355.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Gottlob, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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356.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Iecea Mare, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

357.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Jamu Mare, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

358.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Jebel, județul 
Timiș” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
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creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

359.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Lenauheim, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

360.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

creșe în comuna Liebling, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

361.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Livezile, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

362.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Lovrin, județul 
Timiș” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
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school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

363.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Margina, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

364.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Mașloc, 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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Etapa a II-a” 
 

județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

365.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Mănăștiur, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

366.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Moravița, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

 

367.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Moșnița Nouă, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

368.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Nădrag, 
județul Timiș” cu suma de 956 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
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 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

369.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Nițchidorf, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

370.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Ohaba Lungă, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

371.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Orțișoara, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

372.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Otelec, județul 
Timiș” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
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administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

373.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Parța, județul 
Timiș” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
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Grupul parlamentar PMP “Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

374.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Pădureni, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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a. 

375.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Peciu Nou, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

376.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Periam, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

377.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Pesac, județul 
Timiș” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

378.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Pietroasa, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

379.  Anexa 3/15/26 Finanțarea obiectivului de Motivaţia amendamentului  Se propune respingerea 
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cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Pișchia, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

380.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Racovița, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
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pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

381.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Remetea 
Mare, județul Timiș” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
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school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

382.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Sacoșu 
Turcesc, județul Timiș” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

383.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Saravale, 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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Etapa a II-a” 
 

județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

384.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Satchinez, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

385.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Săcălaz, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

 

386.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Secaș, județul 
Timiș” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

387.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Sânandrei, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

388.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Sânmihaiu 
Român, județul Timiș” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
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și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

389.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Sânpetru 
Mare, județul Timiș” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

390.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Șag, județul 
Timiș” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

391.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Șandra, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
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administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

392.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Știuca, județul 
Timiș” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
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educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

393.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Teremia Mare, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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394.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Tomești, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

395.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Tomnatic, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

396.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Topolovățu 
Mare, județul Timiș” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
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creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

397.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Tormac, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

398.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

creșe în comuna Traian Vuia, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

399.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Uivar, județul 
Timiș” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

400.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Valcani, 
județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
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Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

fondurilor europene. 
 

401.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Variaș, județul 
Timiș” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

402.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Victor Vlad 
Delamarina, județul Timiș” cu 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 307 - 

 suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

403.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Voiteg, județul 
Timiș” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
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și privatizare a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

404.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltarii  
Regionale, Administratiei 
Publice si Fondurilor Europene  

 

Se propune majorarea cu suma 
de 3.200 mii lei a Bugetului 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
, Administratiei  
Publice si Fondurilor Europene 
pentru “Schimbare destinatie si 
finalizare cladire cu destinatia 
noua:  scoala clasele 0-IV”  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 

Motivația amendamentului În 
vederea continuării lucrarilor la 
constructia inceputa in 1999 
având ca destinație “Grădinița 
cu 8 grupe”, cu posibilitatea 
schimbarii de destinatie, in 
“Scoala pentru clasele 0-IV”, 
ținand cont de situația actuală a 
acestei clădiri, respectiv:  
- lucrarile au demarat in 1999, 
clădirea nu s-a finalizat din lipsa 
de fonduri/nealocare bugetară 
guvernamentală 
-situatia de pe teren care atestă 
faptul că această clădire nu 
este finalizată, in urma unei 
expertize tehnice intocmite in 
anul 2016, relevandu-se 
oportunitatea transformării in 
scoală clasele 0-IV 
- s-a intocmit o noua 
documentatie in anul 2016, in 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018. 
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vederea finalizării clădirii cu 
destinatie scoala, dotării 
acesteia, împrejmuirii si 
amenajării curții interioare a 
școlii, 
este imperios necesar alocarea 
sumei de 3.200 mii lei pentru 
obiectivul de investitii 
“Schimbare destinatie si 
finalizare clădire cu destinatia 
nouă:  scoala clasele 0-IV”. 
În cazul nefinanțării obiectivului 
sumele cheltuite pănă in acest 
moment de catre Guvern 
(respectiv 3,400,00 mii se vor 
pierde). 
De asemenea, mai mult de 300 
de elevi invață în conditii 
improprii, in clădiri cu grad de 
uzură avansat (internat liceu). 
Sursa de finanțare:  Suma se 
asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament 
aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de 
angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în 
valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. 
(2) din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare si includerea la 
creditele de angajament a 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339
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sumei de 3.200,00 lei  
prevăzute a fi utilizate  pentru 
încheierea de contracte 
multianuale cu unitățile 
administrativ teritoriale pentru 
finanțarea de către acestea a 
obiective de investitii privind 
reabilitarea/modernizarea 
unităților de învățământ – 
preuniversitar. 
 

405.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltarii  
Regionale, Administratiei 
Publice si Fondurilor Europene  

Se propune majorarea cu suma 
de 1.870 mii lei a Bugetului 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
, Administratiei  
Publice si Fondurilor Europene 
pentru “Proiect integrat Cipau- 
Obiect 2:  Construire Camin 
Cultural Cipau, imprejmuire si 
amenajare loc de joaca pentru 
copii” 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Suma este necesară pentru 
regenerarea şi dezvoltarea 
comunităților locale, 
valorificarea sustenabilă a 
patrimoniului natural şi cultural 
în Cipău - Mures, respectiv 
construirea unui Camin cultural, 
imprejmuire si amenajare loc de 
joaca – prevazute prin proiect. 
Indicatorii economici au fost 
aprobați încă din anul 2016, în 
cazul nefinanțării obiectivului 
sumele cheltuite pănă in acest 
moment se vor pierde. 
Sursa de finanțare:  Suma se 
asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament 
aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de 
angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în 
valoarea totală aprobată în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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baza prevederilor art. 43 alin. 
(2) din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare si includerea la 
creditele de angajament a 
sumei de 1.870,00 lei  
prevăzute a fi utilizate  pentru 
încheierea de contracte 
multianuale cu unitățile 
administrativ teritoriale prin 
PNDL ( subprogramul 
asezământe culturale) 

406.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltarii  
Regionale, Administratiei 
Publice si Fondurilor Europene 

Se propune majorarea cu suma 
de 1.725 mii lei a Bugetului 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
, Administratiei  
Publice si Fondurilor Europene 
pentru “Extindere retea de 
canalizare ape uzate menajere 
Cartier M.Eminescu Nou,oras 
Iernut” 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Suma este necesară pentru 
cresterea calitatii vietii 
cetatenilor, prin imbunatatirea 
apei de suprafata si subterana 
prin stoparea evacuarii directe 
a apelor uzate,precum si  
reducerea semnificativa a 
poluarii apei freatice si a apei 
de suprafata in zona- cartier M 
Eminescu, oras Iernut- Mures. 
Exista SF si PT-  în cazul 
nefinanțării obiectivului sumele 
cheltuite pănă in acest moment 
se vor pierde. 
Sursa de finanțare:  Suma se 
asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament 
aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de 
angajament aferente anului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018. 
 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339
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curent, cu încadrarea în 
valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. 
(2) din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare si includerea la 
creditele de angajament a 
sumei de 1.725,00 lei  
prevăzute a fi utilizate  pentru 
încheierea de contracte 
multianuale cu unitățile 
administrativ teritoriale pentru 
finanțarea de către acestea 
pentru infrastructura tehnico-
edilitara - alimentare cu apa si 
canalizare, si/sau prin 
programul „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 
populație de până la 50.000 de 
locuitori” 

407.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltarii  
Regionale, Administratiei 
Publice si Fondurilor Europene 

Se propune majorarea cu suma 
de 7.000 mii lei a Bugetului 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
, Administratiei  
Publice si Fondurilor Europene 
pentru “Construcția de locuinte 
sociale pentru comunitatile de 
rromi” 
 

Motivația amendamentului :  Se 
va îmbunătăți accesul 
persoanelor de etnie romă la o 
locuință decentă și la servicii 
publice de tip apă, electricitate, 
canalizare și sisteme de 
încălzire. Exista peste 40 de 
familii, cu un total de 82 de 
copii care locuiesc in conditii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 

inadecvate pe un teren privat, si 
care au fost instiintati de 
existenta unui ordin de 
evacuare. 
Sursa de finanțare:  Suma se 
asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament 
aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de 
angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în 
valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. 
(2) din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare si includerea la 
creditele de angajament a 
sumei de 7.000,00 lei  
prevăzute a fi utilizate  pentru 
încheierea de contracte 
multianuale cu unitățile 
administrativ teritoriale pentru 
finanțarea de către acestea a 
infrastructurii sociale-locuinte. 

institutii pe  anul  2018. 
 

408.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltarii  
Regionale, Administratiei 
Publice si Fondurilor Europene  

Se suplimentează suma 
aferentă Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 Articolul  
01 Alineatul 01 – Titlul VI 
transferuri între unităţi ale 
administrației publice -  
Transferuri curente -Transferuri 
către instituții publice cu suma 
356 mii lei către scoala 

Motivația amendamentului:  
La Școala Gimnazială Iernut 
există peste 600 de elevi care 
nu dispun de teren de sport, 
sau sala de sport, in condițiile 
în care orele de sport sunt 
extrem de importante pentru 
tineretul nostru. Astfel, este 
foarte important să se asigure 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339
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gimnaziala Iernut – Mures, 
pentru realizarea unui teren 
multifunctional de sport pentru 
Scoala Gimnaziala Iernut. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 
 

condiții normale de desfășurare 
a orelor de sport, realizarea 
unui teren multifuncțional de 
sport fiind imperios necesară. 
Sursa de finanțare:  Suma se 
asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament 
aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de 
angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în 
valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. 
(2) din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare si suplimentarea la 
Capitolul 5001 Grupa/Titlul 51 
Articolul 01 Alineatul 01 – Titlul 
VI transferuri între unităţi ale 
administrației publice - 
Transferuri curente -Transferuri 
către instituții publice cu suma 
356 mii lei către Scoala 
Gimnaziala Iernut - Mures, 
pentru realizarea unui teren 
multifunctional de sport pentru 
Scoala Gimnaziala Iernut.  
Supunem atentiei comisiei 
analiza unei alternative la sursa 
de finantare, respectiv, 
diminuarea cu suma de 356 mii 
lei a bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice, Anexa 

institutii pe  anul  2018. 
 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339
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nr.3/16 de la capitolul 51.01 
„Autorități publice și acțiuni 
externe”, titlul 20  
„Bunuri și servicii”, articol 01 
„Bunuri și servicii”,  
alineatul 30 „Alte bunuri si 
servicii pentru  
întreținere si funcționare”si 
suplimentarea Anexei 3/15/2  
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administratiei 
Publice si Fondurilor Europene 
la creditele de angajament cu 
suma de 356 mii lei  prevăzute 
a fi utilizate  pentru încheierea 
de contracte multianuale cu 
unitățile administrativ teritoriale 
pentru finanțarea de către 
acestea a obiective de investitii 
privind reabilitarea 
/modernizarea unităților de 
învățământ – preuniversitar 

409.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/2  
„Programul prioritar național 
pentru construirea de sedii 
pentru așezăminte culturale în 
localitățile unde nu există 
asemenea instituții, precum și 
pentru reabilitarea, 
modernizarea și dotarea și 
finalizarea lucrărilor de 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Reabilitare, 
modernizare, dotare și 
extindere Casa de Cultură oraș 
Sărmașu, județul Mureș” cu 
suma de 2.713 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că Primăria 
orașului Sărmașu a depus în 
anul 2008 pentru sesiunea din 
anul 2009 Studiul de fezabilitate 
pentru proiectul menționat, 
acesta fiind aprobat printre cele 
88 de obiective de investiții. 
Urmare a acestei selecţii s-a 
solicitat completarea dosarului 

 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018. 
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construcție a așezămintelor 
culturale de drept public, din 
mediul rural și mic urban”. 

organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 
 

cu expertiza energetică şi de 
rezistenţă a imobilului. În anul 
2010 am depus la C.N.I – S.A. 
sub nr. 9559/15.09.2010 Studiul 
de fezabilitate reactualizat 
conform cerinţelor şi temei de 
proiectare, acesta fiind declarat 
eligibil, fiind încadrat în lista 
sinteză a obiectivelor din 
programul național. În anul 
2015 am depus la dosar 
reactualizate expertizele care 
erau expirate (energetică și de 
rezistență). În anul 2016 am 
reactualizat documentația 
(Studiul de fezabilitate) conform 
cerințelor din adresa nr. 
12.283/19.08.2016 a C.N.I. – 
Compania Națională de 
Investiții București. 
 Conform devizului general 
aprobat sursa de finanțare este:  
-  2.162,271 lei bugetul de stat 
-  551.180 lei bugetul local 

410.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
OUG nr. 28/2013 PNDL 
„Regenerarea urbană a 
municipiilor și orașelor” 

Finanțare pentru finalizarea 
obiectivului de investiții 
„Modernizare și asfaltare străzi 
în orașul Sărmașu și localitățile 
componente” cu suma de 2.949 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivaţia amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului având în 
vedere următoarele:  
-  Proiectul îşi propune 
îmbunătăţirea mobilităţii 
populaţiei, bunurilor şi 
serviciilor în oraşul Sărmaşu 
ca urmare a reabilitării şi 
modernizării Străzilor care fac 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018. 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 
 

legătura cu DJ.151. 
faptul că în decurs de 2 ani am 
finanțat din bugetul local și 
dintr-un contract de credit intern 
demararea acestei investiții, 
care s-a excutat în procent de 
71,83 %.  Pentru finalizarea 
lucrărilor începute  este 
necesară suma menționată. 

 

411.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
OUG nr. 28/2013 PNDL 
„Regenerarea urbană a 
municipiilor și orașelor” 

Finanțare pentru finalizarea 
obiectivului de investiții 
„Modernizarea Drumului 
Comunal DC 104” Balda - 
Vișinelu cu suma de 3.678 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 
 

Motivaţia amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului având în 
veder faptul ca acest proiect a 
fost depus în anul 2010 la 
MDRT la subprogramul Drumuri 
de interes local – reabilitare 
modernizare și asfaltare, dar nu 
s-a obținut finanțare. 

- Prin modernizarea 
acestui drum se va evita 
aglomerarea circulaţiei pe 
DJ.151 şi DN16 în sensul că 
acest drum va fi un drum 
ocolitor şi va scurta distanţa 
între localităţi şi în special 
pentru ruta Sărmaşu Cluj 
Napoca cu aproximativ 22 
km, acest drum comunal face 
legătura între loc. de 
reședință Sărmașu și 
localitățile aparținătoare 
Balda și Vișinelu, având o 
lungime de 5 km. 

faptul că în în cursul anului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018. 
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2016 am finanțat din bugetul 
local această investiție, care s-a 
executat un procent de  
13,06%. Pentru finalizarea 
lucrărilor începute  este 
necesară suma menționată. 

412.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
OUG nr. 28/2013 PNDL 
„Regenerarea urbană a 
municipiilor și orașelor” 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Modernizarea 
Drumului Comunal  DC 103” cu 
suma de 8.097 mii lei   
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 
 

Motivaţia amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului având în 
vedere următoarele:  

- Acest proiect a fost 
depus în anul 2010 la MDRT 
la subprogramul Drumuri de 
interes local – reabilitare 
modernizare și asfaltare, dar 
nu s-a obținut finanțare.  

- Drumul propus pentru 
modernizare are un sistem  
rutier și caracteristici 
geometrice care nu corespund 
categoriei de drum respectiv, 
D.C. 

Acest drum pornește din DJ 
151 din orașul Sărmașu, 
traversează loc. Moruț, 
îndreptându-se spre loc. Tușin 
și se termină la limita com. 
Sânpetru de Câmpie, jud. 
Mureș, având o lungime de 4,5 
km. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

413.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 

Introducerea obiectivului de 
investiții ”Asfaltare strada 
Fântânel si strada Pârâul 
Bisericii în comuna Lunca 

Motivaţia amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, 
întrucât în prezent Străzile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
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OUG 28/2013, art. 7, alin.1, lit.e 
 

Bradului, Judetul Mures”, cu 
suma de 2.043 mii lei + TVA în 
anul 2018 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 
 
 

Fântânel și Pârâul Bisericii sunt 
amenajate printr-o pietruire. 
Dispozitivele de evacuarea 
apelor meteorice sunt 
subdimensionate și insuficiente 
ca număr. 
Lucrările de modernizare vor 
asigura parcurgerea străzilor 
proiectate în condiții de 
siguranță și confort sporit. 
Prin executarea lucrărilor 
propuse în prezenta 
documentație se vor obține 
următoarele avantaje tehnico – 
economice:  reducerea 
cheltuielilor de exploatarea a 
autovehiculelor și mărirea 
siguranței și confortului 
participanților la trafic. 
Exista SF, PT  aprobate in 2016 
iar achizitia de lucrari este in 
desfasurare din decembrie 
2016 
Sursa de finanțare:  OUG 
28/2013 
 

Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 
 

414.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
OUG 28/2013 art. 7, alin.1, lit.k 

Introducerea obiectivului de 
investiții ”Amenajare cladire 
administrativa în comuna Lunca 
Bradului, Județul Mureș”, cu 
suma de 929 mii lei + TVA în 
anul 2018 
 
Autori: Comisia pentru 

Motivaţia amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, 
întrucât clădirea în care 
funcționează primăria a fost 
retrocedată, iar instituția nu 
deține un alt spațiu în care să 
își desfășoare, în condiții 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
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administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 
 
 

normale, conform normativelor, 
activitatea administrativă a 
primăriei, s-a decis amenajarea 
unor spații corespunzătoare 
într-o clădire achiziționată, 
situată în Lunca Bradului, la nr. 
178A. În momentul actual, 
structura de rezistență este 
realizată aproape în întregime.  
Clădirea nu este dotată cu 
instalații electrice și de 
încălzire. La instalațiile sanitare 
s-au montat doar câteva țevi de 
scurgere și s-a realizat partea 
de ieșire din clădire. 
Exista SF, PT  aprobate in 2016 
iar achizitia de lucrari este in 
desfasurare din decembrie 
2016 
Sursa de finanțare:  OUG 
28/2013 
 
 

creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 
 

415.  Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administratiei 
Publice si Fonduri Europene 
Anexa 3/15 
 

Introducerea in anexa  a 
obiectivului de investitii 
„Modernizare si extindere retea 
cu apa si infiintare retea de 
canalizare menajera in comuna 
Suseni, Judetul Mures,”cu 
suma de  1.863 mii lei lei in 
anul 2018 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului:  
 Se propune admiterea 
amendamentului, 
întrucât suma reprezinta 
valoarea cofinantarii de la 
bugetul local al comunei 
SUSENI  pentru anul 2018. 
Proiectului mentionat este in 
valoare de 8.068.534 lei si este 
fiinantat prin PNDR, iar suma 
solicitata nu poate fi asigurata 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 

din bugetul local al comunei 
Suseni, iar in cazul nefinanțării 
obiectivului, exista riscul de a 
se pierde fiinantarea acestui 
proiect 

anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 
 

416.  Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administratiei 
Publice si Fonduri Europene 
Anexa 3/15 
 

Reabilitare poduri, podete si 
strazi interioare din comuna 
Danes – 1.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, 
întrucât în prezent unele dintre 
drumuri sunt in continuare de 
pamant. 
Sursa de finantare:  
Suma se asigura din 
diminuarea creditelor de 
angajament din anii 
anteriori,virari de credite 
bugetare ,transferuri,cf. Legii 
2015/2001 legea administratiei 
publice locale   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018. 
 

417.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
 

Amenajare cladire 
administrativa, localitatea 
Lunca Bradului. 
Suma necesara:  1.363 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivatia amendamentului:  
Deoarece clădirea în care 
funcționează primăria a fost 
retrocedată, iar instituția nu 
deține un alt spațiu în care să 
se desfășoare, în condiții 
normale, conform normativelor, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Dr. 
Marius Pașcan – Deputat PMP 
 
 

activitatea administrativă a 
primăriei, s-a decis amenajarea 
unor spații corespunzătoare 
într-o clădire achiziționată, 
situată în Lunca Bradului, la nr. 
178A. 
 

respective. 
 

418.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
 

Reabilitare şi modernizare 
străzi în Comuna Suplac, 
judeţul Mureş 
Suma necesara:  6.419 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Dr. 
Marius Pașcan – Deputat PMP 
 
 

Motivatia amendamentului:  
Dezvoltarea acestei zone 
depinde în mare măsură de 
calitatea infrastructurii existente 
în mod special de calitatea 
căilor de comunicație terestră, 
adică drumuri respectiv străzi. 
Străzile secundare din comuna 
Suplac s-au proiectat când 
comuna nu avea volumul de 
trafic actual, dar acesta a 
cunoscut o creștere 
semnificativă în ultimul timp și 
nu mai prezintă o soluție viabilă 
în vederea desfășurării în 
siguranță a traficului din 
comună.  
Străzile care prezintă tema 
prezentei documentații sunt de 
importanță majoră pentru 
comună acestea fiind 
importante căi de comunicare 
rutieră, prin modernizarea 
acesteia se va asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective. 
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desfășurarea circulației în 
condiții de siguranță și confort 
pe teritoriul comunei. 
Structura rutieră existentă nu 
face față intensității traficului. 

419.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
 

Recalibrare retea canalizare 
pluviala cu reproiectarea 
acceselor la locuintele 
particulare- rura in comuna 
Adamus 
Suma necesara:  400 mii lei 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Dr. 
Marius Pascan – Deputat PMP 
 
 

Motivatia amendamentului:  
În urma analizării situației din 
teren s-a constat faptul că, 
inundațiile din perioada 14 -
28.06.2016 au fost generate de 
micșorarea secțiunii de curgere 
a podețelor existente. Datorită 
cantităților de apă cumulate în 
urma precipitațiilor torențiale, 
acestea au dus la creșterea 
nivelului apei ceea ce a  
favorizat antrenarea de crengi, 
fan, și alte materiale care au 
dus la “înfundarea podețelor”. 
Totodată, s-a produs obturarea 
secțiunii de curgere a sibarelor 
existente pe cele două 
conducte de beton de 800 mm, 
datorită materialul plutitor 
antrenat de apele mari, ceea ce 
a dus la creșterea nivelului 
apei, în zona debușeului în râul 
Târnava Mica, datorită remuului 
creat. 
Proiectul prevede executarea 
grătarului amplasat în partea de 
amonte a lucrărilor în vederea 
evitării pe viitor a eventualelor 
colmatări ale podețelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective. 
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420.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
 

Podete de acces la proprietati 
peste paraul Dambau si 
Regularizare albie paraul 
Dambau, comuna Adamus, 
judetul Mures 
Suma necesara:  1.506 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Dr. 
Marius Pașcan – Deputat PMP 
 

Motivatia amendamentului:  
Este necesara realizarea 
acestor podete deoarece 
locatarii intampina dificultati in a 
ajunge in propriile gospodarii. 
Regularizarea albiei ar 
impedica eventualele inundatii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective. 
 

421.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/25 

Modernizare camine culturale 
comuna Danes – 200 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Dr. Marius Paşcan – Deputat 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesarea modernizarea 
caminelor culturale din comuna 
pentru a putea gazdui in bune 
conditii evenimente culturale 
sau de orice natura. 
  
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat – Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene – Resurse 
generale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective. 
 

422.  Ministerul Dezvoltării Lucrari de  constructie capele in Motivatia amendamentului:  Se propune respingerea 
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Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/25 

localitatea Toaca si Hodac, 
judetul Mures cu suma de 600 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Dr. Marius Pascan – Deputat 
PMP 
 

Terenul pentru aceste obiective 
de investitii a fost achizitionat 
deja.  
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat – Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene – Resurse 
generale 
 

amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective. 
 

423.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/25 

Alimentarea cu energie 
electrica a cetatii de refugiu 
sec. XIV- Saschiz- jud. Mures 
Suma necesara:  439 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Dr. 
Marius Pascan – Deputat PMP 
 

Motivatia amendamentului:  
Alimentarea cu energie 
electrică a cetății de refugiu 
SEC XIV din comuna Saschiz 
este o componentă importantă 
în cadrul proiectului de 
restaurare a cetății, soluția de 
alimentare pentru cetate 
urmând a fi realizată conform 
avizului de racordare nr. A 
70301114321  eliberat de SC. 
Electrica SA Sucursala TG. 
MUREȘ. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat – Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective. 
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Fondurilor Europene – Resurse 
generale 
 

424.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
 

Amenajare centru cultural 
multifunctional in localitatea 
Ernei, comuna Ernei, judetul 
Mures 
Suma necesara:  6.452 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Dr. 
Marius Pașcan – Deputat PMP 
 

Motivatia amendamentului:   
Se are in vedere are ca obiect 
realizarea unui spațiu 
multifuncțional specific 
diferitelor activități culturale; 
realizarea unei gospodării 
specifice țărănești cu 
funcțiunea de muzeu, spațiu 
expozițional și bibliotecă; și 
realizarea unui spațiu relaxare 
în aer liber –parc- prin 
amenajarea peisajeră a 
terenului existent face parte din 
proiectul de dezvoltare 
urbanistică a comunei. 
Avantajele obținute prin 
executarea lucrărilor propuse:  
promovarea potențialului 
educațional și cultural local și 
zonal precum și crearea de noi 
oportunități de studiu, de 
activități culturale, activități de 
agrement și activități de 
relaxare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

425.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
 

Infiintare retea de canalizare in 
localitatea Sînger, comuna 
Sînger, judeţul Mureş 
Suma necesara:  20.407 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivatia amendamentului:  
Realizare rețelei de canalizare 
în comuna Sînger face parte 
din proiectul de dezvoltare al 
comunei. Rețelele de 
canalizare menajera in 
localitate se va amplasa de o 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Dr. 
Marius Pașcan – Deputat PMP 
 

parte şi alta a drumului comuna 
DJ153G deoarece drumul este 
realizat din îmbrăcăminte 
asfaltică.  
 Prin executarea lucrărilor 
propuse în prezenta 
documentație se vor obține mai 
multe avantaje:  sistemul de 
canalizare centralizat reduce 
riscul infestării apelor freatice, 
solului  și subsolului, afectate în 
prezent datorită existenței în 
gospodăriile particulare a 
latrinelor, foselor septice sau 
puțurilor absorbante; durata de 
viață ridicată (minim 50 de ani  
în condiții normale de 
exploatare); etanșeitate totală 
față de apele freatice și de 
rădăcinile plantelor; proprietăți 
mecanice superioare; rezistență 
la coroziune (conductele și 
inelele de etanșare sunt 
rezistente la substanțele 
chimice conținute în mod 
normal în apele uzate 
menajere, respectiv solurile 
corozive; de asemenea 
conductele sunt rezistente la 
efectele microbiologice și la 
acțiunea animalelor subterane); 
rezistență la uzură; perete 
interior neted (nu permite 
formarea depunerilor sau 

fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
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dezvoltarea coloniilor de alge), 
imbunătățirea condițiilor de 
viață și sanitare ale locuitorilor 
comunei; protecția mediului prin 
stoparea poluării apelor freatice 
din zona; creșterea zestrei 
edilitare a localităților din 
comuna și implicit a nivelului de 
trai; crearea unei premize,  
privind dezvoltarea economică 
și comerciala în zonă; 
 

426.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
 

Construire cămin cultural în 
localitatea Bistra Mureşului 
Suma necesara:  1.342 mii 
Lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Dr. 
Marius Pașcan – Deputat PMP 
 
 

Motivatia amendamentului:  
Se propune construirea unui 
cămin cultural respectând 
condițiile impuse de Planul 
Urbanistic General al localității 
privind reglementările de 
arhitectură, statică și urbanism 
pentru unitatea teritorială din 
care face parte. Realizarea 
acestui edificiu se impune 
pentru a putea desfasura in 
comuna Deda, o zona cu 
numeroase traditii, evenimente 
culturale pentru comunitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

427.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
 

Modernizare străzi secundare 
în comuna Deda, judeţul 
Mureş-Lot II Suma necesara:  
4.245 mii 
Lei 

Motivatia amendamentului:  
Lucrările de modernizare vor 
asigura parcurgerea străzilor 
proiectate în condiții de 
siguranță și confort sporit. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Dr. 
Marius Pașcan – Deputat PMP 
 

Prin executarea lucrărilor 
propuse în prezenta 
documentație se vor obține 
următoarele avantaje tehnico – 
economice:  reducerea 
cheltuielilor de exploatarea a 
autovehiculelor și mărirea 
siguranței și confortului 
participanților la trafic.  
Suprafața ocupată de străzile 
din Comuna Deda ce urmează 
a fi modernizate aparțin 
domeniului public al comunei. 
 Terenul se află în întregime în 
folosința domeniului public 
ampriza străzilor rămânând 
nemodificată în urma procesului 
de modernizare.  
Dezvoltarea acestei zone 
depinde în mare măsură de 
calitatea infrastructurii existente 
în mod special de calitatea 
căilor de comunicație terestră, 
adică drumuri respectiv străzi. 
Străzile secundare din comuna 
Deda, s-au proiectat, când 
comuna nu avea volumul de 
trafic ce a cunoscut în ultimul 
timp, acestea nu mai prezintă o 
soluție viabilă, în vederea 
desfășurării în siguranță a 
traficului din comună.  
Străzile ce prezintă tema 
prezentei documentații sunt de 

Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 330 - 

importanță majoră pentru 
comună acestea fiind 
importante căi de comunicare 
rutieră, prin modernizarea 
acesteia se va asigura 
desfășurarea circulației în 
condiții de siguranță și confort. 
Structura rutieră existentă nu 
face față intensității traficului. 
Modernizarea structurii rutiere 
va avea ca punct de plecare 
factorii menționați mai sus și va 
fi una rezistentă în timp. 

428.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
 

Modernizare iluminat public, 
Comun Deda, judeţul Mureş 
Suma necesara:  687 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Dr. 
Marius Pașcan – Deputat PMP 
 
 

Motivatia amendamentului:  
Modernizarea și extinderea 
sistemului de iluminat public 
folosind tehnologie LED, pentru 
comuna Deda din jud. Mureș, 
este esentiala pentru a creste 
calitatea vietii si siguranta pe 
strazile comunei. Obiectivul se 
va realiza prin achiziționarea și 
montarea a 830 aparate de 
iluminat destinate iluminatului 
stradal. Modernizarea 
sistemului de iluminat public 
presupune și înlocuirea brațelor 
de prindere, cablu de 
alimentare, cleme de 
conexiune. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

429.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Bălăbăneşti, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
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cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

430.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Bălăşeşti, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

431.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Băleni, judeţul 
Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

432.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Băneasa, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

433.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Barcea, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
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Etapa a II-a” 
 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

434.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Bereşti-Meria, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
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Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

435.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Brăhăşeşti, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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a. 

436.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Braniştea, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

437.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Buciumeni, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

438.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Cavadineşti, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

439.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Certeşti, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

440.  Ministerul Dezvoltării Finanţarea obiectivului de Motivaţia amendamentului  Se propune respingerea 
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Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Corni, judeţul 
Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

441.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Corod, judeţul 
Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

442.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Cosmeşti, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
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school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

443.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Costache 
Negri, judeţul Galaţi” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

444.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Cuca, judeţul 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

445.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Cudalbi, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

446.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Cuza Vodă, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

 

447.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Drăgăneşti, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

448.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Drăguşeni, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
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Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

449.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Fârţâneşti, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
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și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

450.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Folteşti, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

451.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Frumuşiţa, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

452.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Fundeni, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
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 administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

453.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Ghidigeni, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
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Grupul PMP educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

454.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Gohor, judeţul 
Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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455.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Griviţa, judeţul 
Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

456.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Independenţa, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

457.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Iveşti, judeţul 
Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
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creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

458.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Jorăşti, judeţul 
Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

459.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

creșe în comuna Lieşti, judeţul 
Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

460.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Măstăcani, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

461.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Matca, judeţul 
Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
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school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

462.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Movileni, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

463.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Munteni, 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

464.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Nămoloasa, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

465.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Negrileşti, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

 

466.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Nicoreşti, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

467.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Oancea, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
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Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

468.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Pechea, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
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și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

469.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Piscu, judeţul 
Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

470.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Poiana, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

471.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Priponeşti, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
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 administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

472.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Rădeşti, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
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Grupul PMP educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

473.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Rediu, judeţul 
Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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474.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Scânteieşti, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

475.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Schela, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

476.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Şendreni, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
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creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

477.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Slobozia 
Conachi, judeţul Galaţi” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

478.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

creșe în comuna Smârdan, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

479.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Smulţi, judeţul 
Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

480.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Suceveni, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
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Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

fondurilor europene. 
 

481.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Suhurlui, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

482.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Ţepu, judeţul 
Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
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cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

483.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Tudor 
Vladimirescu, judeţul Galaţi” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

484.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Tuluceşti, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

485.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Umbrăreşti, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

486.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Valea Mărului, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
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Etapa a II-a” 
 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

487.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Vânători, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
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Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

488.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Vârlezi, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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II-a. 

489.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Vlădeşti, 
judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a  
II-a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

490.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Maieru, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

pentru locuitorii din Maieru 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 
 

491.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Livezile, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Livezile 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

492.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Dumitra 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

493.    Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Bistrita Birgaului, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Bistrita 
Birgaului. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

494.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Branistea, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
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lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Branistea. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Național de Dezvoltare Locală. 

495.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Budacu de Jos, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Budacu de 
Jos. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

496.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu există temei legal pentru 
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Anexa nr.3/15 
 

Budesti, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Budesti. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

497.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Caianu Mic, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Caianu Mic. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

498.  Ministerului Dezvoltării Finantarea obiectivului de Motivaţia amendamentului  Se propune respingerea 
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Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Cetate, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Cetate. 
 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

amendamentului întrucât: 
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

499.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Chiochis, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Chiochis. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

 



 

 

Nr. 
crt. 
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500.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Chiuza, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Chiuza. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

501.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Ciceu Giurgesti, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Ciceu 
Giurgesti. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 
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PMP 

502.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Ciceu Mihaesti, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Ciceu 
Mihaesti. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

503.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Cosbuc, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Cosbuc. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 
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și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

504.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Dumitrita, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Dumitrita. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

505.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Feldru, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Feldru. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

506.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 
 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Galatii Bistritei, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Galatii 
Bistritei. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

507.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna Ilva 
Mare, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Ilva Mare. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Dezvoltare Locala. 

508.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna Ilva 
Mica, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Ilva Mica. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

509.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Josenii Birgaului, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Josenii 
Birgaului. 
 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 
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- 386 - 

organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

510.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Lechinta, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Lechinta. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

511.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Lesu, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Lesu. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 
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pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 
 

512.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Lunca Ilvei, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Lunca Ilvei. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

513.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Magura Ilvei, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Magura 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Ilvei. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

514.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Maieru, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Maieru. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

515.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Matei, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Matei. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

516.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Mariselu, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Mariselu. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

517.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Micestii de Campie, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 
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administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

pentru locuitorii din Micestii de 
Campie. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

 

518.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Milas, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Milas. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

519.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Monor, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 391 - 

administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Monor. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

520.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Negrilesti, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Negrilesti. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

521.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Nimigea, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 392 - 

 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Nimigea. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 
 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

522.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Nuseni, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Nuseni. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

523.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Parva, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Parva. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

524.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Petru Rares, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Petru 
Rares. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

525.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Poiana Ilvei, judetul Bistrita 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 



 

 

Nr. 
crt. 
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Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Poiana Ilvei. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

526.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Prundu Birgaului, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Prundu 
Birgaului. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

527.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 

Se propune respingerea 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

capele mortuare in comuna 
Rebra, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Rebra. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

528.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Rebrisoara, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Rebrisoara. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

529.  Anexa nr.3/15 Ministerului Finantarea obiectivului de Motivaţia amendamentului  Se propune respingerea 



 

 

Nr. 
crt. 
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Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Rodna, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Rodna. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

530.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Romuli, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Romuli. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

531.  Anexa nr.3/15 Ministerului Finantarea obiectivului de Motivaţia amendamentului  Se propune respingerea 



 

 

Nr. 
crt. 
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Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Runcu Salvei, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Runcu 
Salvei. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

532.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Salva, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Salva. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 



 

 

Nr. 
crt. 
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533.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Sanmihaiu de Campie, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Sanmihaiu 
de Campie. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

534.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Spermezeu, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Spermezeu. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 



 

 

Nr. 
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Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

535.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Sant, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Sant. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

536.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Sieu, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Sieu. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 
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Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

537.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Sieut, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Sieut. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

538.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Sieu Magherus, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Sieu 
Magherus. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 401 - 

și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

539.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Sieu Odorhei, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Sieu 
Odorhei. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

540.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Sintereag, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Sintereag. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

541.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Silivasu de Campie, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Silivasu de 
Campie. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

542.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Tarlisua, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Tarlisua. 
 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 
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pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

543.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Teaca, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Teaca. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

544.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Telciu, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Telciu. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 
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pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

545.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Tiha Birgaului, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Tiha 
Birgaului. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

546.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Uriu, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Uriu 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 
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pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

547.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Urmenis, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Urmenis. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

548.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  
 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Zagra, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Zagra. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 
 

549.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Intocmire plan 
urbanistic zonal in comuna 
Bistrita Birgaului, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 36 mii lei 
fara TVA. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

 
Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât 
întrucât este necesar pentru 
extinderea zonelor construibile 
ale comunei. 
 
Sursa de finanțare:   
Prin Planul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

550.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „S.O.S. (Satul-
Orasul_Statiunea) Aqua 
Primus, oras Singeorz Bai, 
judetul Bistrita Nasaud” , cu 
suma de 581 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât 
finalizarea acestei investiţii este 
vitala pentru revigorarea 
activităţii economice si turistice 
a orasului Singeorz Bai. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât sursa 

de finanţare nu poate fi avută în 

vedere întrucât nu se specifica 

capitolul bugetar, articolul şi 

alineatul de la care să se 
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administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Sursa de finanțare:   
ADR Nord Vest 

finanţeze lucrările respective.  

 

551.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Proiect si executie 
amenajare curte Primarie Ciceu 
Mihaesti, comuna Ciceu 
Mihaesti, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 200 mii lei  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât 
starea actuala a curtii nu este 
adecvata desfasurarii activitatii 
administrative. 
 
 
Sursa de finanțare:   
Prin redistribuirea resurselor in 
interiorul Ministerului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare nu poate fi avută în 
vedere întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective. 

552.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
Cap. XI. Programe ANCPI 
Programul Național de 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Servicii de consultanta 
si identificarea terenurilor 
agricole in comuna Dumitra, 
judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 70 mii lei. 

Motivaţia amendamentului  
Inscrierea in cartea funciară a 
terenurilor agricole.  
 
 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare nu poate fi avută în 
vedere întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
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Cadastru și Carte Funciară  
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Prin redistribuirea resurselor in 
interiorul Ministerului. 

finanţeze lucrările respective. 

553.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Dirigentie de santier 
pentru obiective in 
implementere – 2017 in 
comuna Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud”  
Cu suma de 100 mii lei  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Posibilitatea de a termina 
implementarea proiectelor in 
derulare 
 
Sursa de finanțare:   
Prin redistribuirea resurselor in 
interiorul Ministerului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare nu poate fi avută în 
vedere întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective. 

554.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Masuratori 
topografice, suport proiectare -

Motivaţia amendamentului  
Inscrierea in cartea funciară a 
drumurilor comunale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare nu poate fi avută în 
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Anexa nr.3/15 
Cap. XI. Programe ANCPI 
Programul Național de 
Cadastru și Carte Funciară 

Drumuri in comuna Dumitra, 
judetul Bistrita Nasaud”  
Cu suma de 50 mii lei  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Sursa de finanțare:   
Prin redistribuirea resurselor in 
interiorul Ministerului. 

vedere întrucât nu se specifica 
capitolul bugetar, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective. 

555.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Ecarisaj in comuna 
Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma 10 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Aparitia cainilor fara stapan in 
comuna creeaza probleme 
locuitorilor.  
Sursa de finanțare:   
din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 
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din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

556.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
Cap. XI. Programe ANCPI 
Programul Național de 
Cadastru și Carte Funciară 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Studiu de fezabilitate 
si geo, expertiza tehnica, 
documentatii, obtinerea avizelor 
pentru proiecte in comuna 
Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud”cu suma de 100 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Investitie necesara pentru 
aprobarea proiectelor de 
dezvoltare a comunei. 
Sursa de finanțare:   
din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

557.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Modernizarea sediului 
Primariei din comuna Sieu, 
judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 4.260 mii lei. 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent Primaria functioneaza 
intr-o cladire aflata in 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 
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DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 

 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

degradare. 
 
Sursa de finanțare:   
din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

558.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Amenajare Parc 
Recreatie din localitatea 
Sintereag, comuna Sintereag, 
judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 1.330 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât in 
zona nu sunt amenajate astfel 
de spatii pentru copii. 
 
 
Sursa de finanțare:   
din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 
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DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 

Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

559.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Extindere Sediu 
Primarie, comuna Zagra, 
judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 1 380 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât 
pentru functionarea in conditii 
optime a institutiei in relatia cu 
cetateanul este nevoie de mai 
mult spatiu. 
 
Sursa de finanțare:   
din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 
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PMP 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

560.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Modernizare si 
extindere infrastructura iluminat 
public, comuna Zagra, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
276 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului pentru ca 
iluminatul public are rolul de a 
asigura atat orientarea si 
circulatia in siguranta a 
pietonilor si vehiculelor pe timp 
de noapte, cat si crearea unui 
ambient corespunzator in orele 
fara lumina naturala. 
Sursa de finanțare:   
din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 
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normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

561.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c)„Infrastructură 
rutieră județeană; 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Semnalizare si 
marcare drumuri comunale din 
comuna Ciceu Mihaesti, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
159 mii lei  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât se 
doreste cresterea sigurantei 
circulatiei pe drumurile 
comunei. 
 
Sursa de finanțare:   
din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 
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ianuarie 2017.  

562.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Extindere retea 
electrica in localitatea Ciceu 
Corabia, comuna Ciceu 
Mihaesti, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 103 mii lei  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului pentru 
imbunătăţirea calităţii vieţii . 
Sursa de finanțare:   
din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

563.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Modernizare drumuri 
de interes local in comuna 
Ciceu Mihaesti, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 5.382 mii 
lei  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât  
este obligatorie în scopul 
optimizării circuitului turistic. 
Solicitarea de finantare prin 
Programul National de 
Dezvoltare Rurala si bugetul 
local este fara raspuns. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 
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PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c)„Infrastructură 
rutieră județeană; 

amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

 
Sursa de finanțare:   
din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

564.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Lucrari de 
modernizare si  eficientizare a 
iluminatului public in comuna 
Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud”  
Cu suma de 118 mii lei  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Iluminatul public are rolul de a 
asigura atat orientarea si 
circulatia in siguranta a 
pietonilor si vehiculelor pe timp 
de noapte, cat si crearea unui 
ambient corespunzator in orele 
fara lumina naturala. 
 
Sursa de finanțare:   
din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 417 - 

organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

565.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Amenajare parc in 
localitatea Tarpiu, comuna 
Dumitra, judetul Bistrita Nasaud 
cu suma de  100 mii lei . 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Amenajarea de noi parcuri 
pentru atragerea populaţiei 
către o sursă de sănătate. 
 
Sursa de finanțare:   
din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 
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stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

566.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Extindere retea de 
energie electrica in localitatea 
Tarpiu, comuna Dumitra, 
judetul Bistrita Nasaud” 
 Cu suma de 350 mii lei  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Pentru ameliorarea condiţiilor 
de viaţă şi creşterea nivelului 
de trai al populaţiei, pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 
 
Sursa de finanțare:   
n bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

567.  Ministerul Dezvoltării Finantarea obiectivului de Se propune admiterea Se propune respingerea 
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Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 

investiții „Construire dispensar 
medical rural in localitatea 
Galatii Bistritei, judetul Bistrita 
Nasaud”, cu suma de 1.754 mii 
lei, în anul 2017, precum și 
introducerea creditelor de 
angajament necesare 
contractării lucrării. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

amendamentului, 
întrucât în prezent dispensarul 
medical rural este într-un stadiu 
avansat de uzură. 
 
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

568.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Reabilitare Scoala 
Gimnaziala Grigore Herinean, 
comuna Galatii Bistritei, judetul 
Bistrita Nasaud”, cu suma de 
366 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, 
întrucât în prezent Scoala 
Gimnaziala  se afla într-un 
stadiu avansat de uzură. 
Sursa de finanţare:  din bugetul 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 
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Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
a) Subprogramul „Modernizarea 
satului românesc”; 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

569.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Modernizare strazi in 
comuna Galatii Bistritei, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
5.040 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, 
întrucât în prezent strazile din 
comuna  sunt aproape 
impracticabile in special in 
anotimpurile ploioase. 
 
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 
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la nivel județean" pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

570.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMUL NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construire statie de 
Epurare in comuna Galatii 
Bistritei, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 1.350 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului pentru 
cresterea calitatii vietii 
cetatenilor din comuna 
 
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Totodată, în conformitate cu 
prevederile art.44 din Legea 
nr.500/2002, pe parcursul 
întregului an, în situaţia în care 
implementarea unui 
obiectiv/proiect de investiţii sau 
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locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 

stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

a unei categorii de investiţii nu 
se poate realiza conform 
proiecţiei bugetare, ordonatorii 
principali de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
virarea creditelor bugetare 
şi/sau a creditelor de 
angajament neutilizate, între 
obiectivele/proiectele şi 
categoriile de investiţii înscrise 
în programul de investiţii anexă 
la buget; 

571.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMUL NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Retea de canalizare in 
localitatile Herina si Tonciu din 
comuna Galatii Bistritei, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
4.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, intrucat in 
aceste localitati exista apa 
curenta din anul 2003. 
 
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Totodată, în conformitate cu 
prevederile art.44 din Legea 
nr.500/2002, pe parcursul 
întregului an, în situaţia în care 
implementarea unui 
obiectiv/proiect de investiţii sau 
a unei categorii de investiţii nu 
se poate realiza conform 
proiecţiei bugetare, ordonatorii 
principali de credite pot solicita 
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18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

Ministerului Finanţelor Publice 
virarea creditelor bugetare 
şi/sau a creditelor de 
angajament neutilizate, între 
obiectivele/proiectele şi 
categoriile de investiţii înscrise 
în programul de investiţii anexă 
la buget; 

572.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Modernizare strazi in 
localitatea Sieu,comuna Sieu, 
judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 1.710 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent strazile din localitate  
sunt aproape impracticabile in 
special in anotimpurile ploioase. 
 
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 
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fondurilor europene. 

 

573.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Modernizare strazi in 
localitatea Posmus, comuna 
Sieu, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 1.710 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent strazile din localitate  
sunt aproape impracticabile in 
special in anotimpurile ploioase. 
 
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

574.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Alimentare cu Apa 
comuna Zagra satele Zagra, 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât in 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMUL NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 

Poienile Zagrii si 
Suplai,Alunisul, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 7 360 mii 
lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

aceste localitati nu exista alta 
sursa de apa decat un numar 
mic de fantani 
 
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Totodată, în conformitate cu 
prevederile art.44 din Legea 
nr.500/2002, pe parcursul 
întregului an, în situaţia în care 
implementarea unui 
obiectiv/proiect de investiţii sau 
a unei categorii de investiţii nu 
se poate realiza conform 
proiecţiei bugetare, ordonatorii 
principali de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
virarea creditelor bugetare 
şi/sau a creditelor de 
angajament neutilizate, între 
obiectivele/proiectele şi 
categoriile de investiţii înscrise 
în programul de investiţii anexă 
la buget; 

575.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Canalizare ape uzate 
si statie de epurare satele 
Zagra, Poienile Zagrii si Suplai, 
Alunisul, comuna Zagra, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
11.500 mii lei. 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului intrucat 
constituie un pas important în 
modernizarea infrastructurii 
publice de bază din comuna.  
 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 



 

 

Nr. 
crt. 
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Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMUL NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 

 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Totodată, în conformitate cu 
prevederile art.44 din Legea 
nr.500/2002, pe parcursul 
întregului an, în situaţia în care 
implementarea unui 
obiectiv/proiect de investiţii sau 
a unei categorii de investiţii nu 
se poate realiza conform 
proiecţiei bugetare, ordonatorii 
principali de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
virarea creditelor bugetare 
şi/sau a creditelor de 
angajament neutilizate, între 
obiectivele/proiectele şi 
categoriile de investiţii înscrise 
în programul de investiţii anexă 
la buget; 

576.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Modernizare drumuri 
comunale, comuna Maieru, 
judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 4.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât 
drumurile comune sunt greu 
practicabile pentru locuitori. 
 
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

577.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a) " 
Modernizarea satului 
românesc" 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construire Gradinita 
cu Program Prelungit, comuna 
Maieru, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de  
1.500 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât 
numărul crescut al populației, și 
implicit al numărului de copii, 
are nevoie de o astfel de 
utilitate publică. 
 
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 
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Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

578.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Drum comunal Valea 
Alunisului(Valea Gaurii), 
comuna Runcu Salvei, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
6.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât 
drumul comunal Valea 
Alunisului este asfaltat de la km 
0+000 la km 1+800, valoarea 
investitiei 2.027.000 lei, realizat 
in proportie de 70% 
 
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 
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realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

579.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Modernizare strazi in 
comuna Runcu Salvei, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
5.622 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât 
drumurile sunt greu practicabile 
de către locuitorii comunei. 
 
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 



 

 

Nr. 
crt. 
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580.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Modernizare Strada 
Ulita langa Ideci, comuna 
Runcu Salvei, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 350 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât  
 
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

581.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construire dispensar 
uman, comuna Bistrita 
Birgaului, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 662 mii lei 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât 
locuitorii comunei au nevoie 
urgentă de acces la servicii 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 
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DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 

fara TVA 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

medicale de calitate și în 
imediata apropiere.  
 
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

582.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMUL NATIONAL DE 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Canalizare in comuna 
Bistrita Birgaului, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 405 mii lei 
fara TVA 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât  
constituie un pas important în 
modernizarea infrastructurii 
publice de bază din comuna.  
 
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
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DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 

pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Totodată, în conformitate cu 
prevederile art.44 din Legea 
nr.500/2002, pe parcursul 
întregului an, în situaţia în care 
implementarea unui 
obiectiv/proiect de investiţii sau 
a unei categorii de investiţii nu 
se poate realiza conform 
proiecţiei bugetare, ordonatorii 
principali de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
virarea creditelor bugetare 
şi/sau a creditelor de 
angajament neutilizate, între 
obiectivele/proiectele şi 
categoriile de investiţii înscrise 
în programul de investiţii anexă 
la buget; 

583.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMUL NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Proiectarea unui 
sistem de canalizare si a unei 
statii de epurare pentru 
preluarea si tratarea apelor 
uzate menajere din comuna 
Ciceu Mihaesti, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 159 mii lei  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât este 
un aspect necesar traiului în 
condiții civilizate a locuitorilorr 
comunei. Solicitarea de 
finantare prin Programul 
National de Dezvoltare Rurala 
si bugetul local este fara 
raspuns. 
  
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 
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a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 

organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

584.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMUL NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Retea de canalizare si 
racorduri canal in localitatea 
Ciresoaia, comuna Branistea, 
judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 12.613 mii lei  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât:  - 
bugetul local al comunei 
Branistea nu dispune de 
suficiente resurse financiare 
pentru realizarea acestui 
obiectiv; 
-Lucrarea nu se incadreaza in 
criteriile impuse pentru 
accesarea de fonduri europene 
deoarece localitatea nu are 
2.000 de locuitori iar valoarea 
investitiei depaseste 2.000 de 
euro; 
-Localitatea Ciresoaia este 
cuprinsa in Masterplanul 
judetean pentru perioada 2014-

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Totodată, în conformitate cu 
prevederile art.44 din Legea 
nr.500/2002, pe parcursul 
întregului an, în situaţia în care 
implementarea unui 
obiectiv/proiect de investiţii sau 
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locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 

2020 cu o investitie de 
aductiune a apei potabile, fiind 
astfel necesara si realizarea 
retelei de canalizare. 
 
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

a unei categorii de investiţii nu 
se poate realiza conform 
proiecţiei bugetare, ordonatorii 
principali de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
virarea creditelor bugetare 
şi/sau a creditelor de 
angajament neutilizate, între 
obiectivele/proiectele şi 
categoriile de investiţii înscrise 
în programul de investiţii anexă 
la buget; 

585.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Modernizare drum 
comunal DC 38 Dumbravita- 
Paltineasa – km 2+300 – 5+990 
in comuna Spermezeu, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
3.946 mii lei  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Imbunatatirea accesului 
locuitorilor catre principalele 
institutii si puncte de interes din 
localitate cat si catre localitatile 
invecinate. 
 
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 
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DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

586.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Modernizare strazi 
rurale in localitatea Spermezeu, 
comuna Spermezeu, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
5.075 mii lei  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
 
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 
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și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

587.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Modernizare strazi 
rurale in localitatea Dumbravita, 
comuna Spermezeu, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
1.847 mii lei  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Accesul locuitorilor catre 
principalele institutii si puncte 
de interes din localitate . 
 
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 
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18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

588.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Modernizare strazi 
rurale in localitatea Dobricel, 
comuna Spermezeu, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
1.289 mii lei  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Accesul locuitorilor catre 
principalele institutii si puncte 
de interes din localitate . 
 
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 
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fondurilor europene. 

 

589.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Modernizare drum 
comunal DC 37C Spermezeu - 
Halmasau, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 5.988 mii 
lei  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Asigurarea unor conditii optime 
de siguranta si confort in 
circulatia auto si pietonala 
 
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

590.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Modernizarea 
infrastructurii rutiere locale in 

Motivaţia amendamentului  
Asigurarea unor conditii optime 
de siguranta si confort in 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 
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Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

comuna Matei, judetul Bistrita 
Nasaud” Valoare proiect 
(inclusiv TVA):  5.783 mii lei  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

circulatia auto si pietonala 
 
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

591.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construire retele de 
canalizare si statie de epurare 
in comuna Matei, satele Matei 
si Corvinesti judetul Bistrita 
Nasaud” Valoare proiect 
(inclusiv TVA):  6.465 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Constituie un pas important în 
modernizarea infrastructurii 
publice de bază din comuna  
 
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Totodată, în conformitate cu 
prevederile art.44 din Legea 
nr.500/2002, pe parcursul 
întregului an, în situaţia în care 
implementarea unui 
obiectiv/proiect de investiţii sau 
a unei categorii de investiţii nu 
se poate realiza conform 
proiecţiei bugetare, ordonatorii 
principali de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
virarea creditelor bugetare 
şi/sau a creditelor de 
angajament neutilizate, între 
obiectivele/proiectele şi 
categoriile de investiţii înscrise 
în programul de investiţii anexă 
la buget; 

592.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Modernizarea 
infrastructurii rutiere locale in 
comuna Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud” Cu suma de 6.308 mii 
lei  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Asigurarea unor conditii optime 
de siguranta si confort in 
circulatia auto si pietonala 
 
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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la nivel județean" organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

593.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Modernizarea 
infrastructurii rutiere agricole in 
comuna Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud”  
Cu suma de 5.672 mii lei   
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 

Motivaţia amendamentului  
Pentru dezvoltarea agriculturii 
in comuna. 
 
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală 

 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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PMP realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

594.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de 
construcții de interes public sau 
social derulat în baza OG nr.     
25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de 
Investiții "C.N.I."S.A, aprobată 
cu modificări și completări prin 
Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
b) Subprogramul complexuri 
sportive 

Finantarea obiectivului de 
investitii 
 „ Modernizare  Baza Sportiva 
in localitatea Dumitra, comuna 
Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud”  
Cu suma de 400 mii lei  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Modernizarea bazei sportive 
vizeaza crearea unui punct de 
atractie pentru toti locuitorii 
comunei. 
 
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 



 

 

Nr. 
crt. 
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595.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Pietruit, balastat si 
nivelat strazi si drumuri, reparat 
santuri in comuna Dumitra, 
judetul Bistrita Nasaud”  
cu suma de 150 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Asigurarea unor conditii mai 
bune in circulatia auto si 
pietonala. 
 
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

596.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Consolidare si 
restaurare biserici(Turnul 
Slaninilor), comuna Dumitra, 
judetul Bistrita Nasaud”  cu 
suma de 30 mii lei . 

Motivaţia amendamentului  
Atragerea de turisti 
 
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 



 

 

Nr. 
crt. 
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PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a) "Modernizarea 
satului românesc" 

 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

 

597.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a) "Modernizarea 
satului românesc" 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Amenajare curte 
gradinita in localitatea Dumitra, 
comuna Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 50 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
In prezent starea actuala a 
curtii nu este adecvata 
desfasurarii activitatii. 
 
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 
 



 

 

Nr. 
crt. 
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realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

598.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a) "Modernizarea 
satului românesc" 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Amenajare curte 
Scoala Gimnaziala din 
localitatea Cepari, comuna 
Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 50 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Starea actuala a curtii nu este 
adecvata desfasurarii activitatii. 
 
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

599.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Proiect Tehnic si 
executie extindere canalizare – 
3 km in comuna Dumitra, 
judetul Bistrita Nasaud” Cu 

Motivaţia amendamentului  
In vederea desfasurarii in 
conditii optime a diverselor 
manifestari culturale din 
localitatea Cepari. 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 

suma de 3.000 mii lei  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

 
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Totodată, în conformitate cu 
prevederile art.44 din Legea 
nr.500/2002, pe parcursul 
întregului an, în situaţia în care 
implementarea unui 
obiectiv/proiect de investiţii sau 
a unei categorii de investiţii nu 
se poate realiza conform 
proiecţiei bugetare, ordonatorii 
principali de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
virarea creditelor bugetare 
şi/sau a creditelor de 
angajament neutilizate, între 
obiectivele/proiectele şi 
categoriile de investiţii înscrise 
în programul de investiţii anexă 
la buget; 

600.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Bransamente 
canalizare la institutii in comuna 
Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud” 
 Cu suma de 100 mii lei  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
In prezent colectarea apelor 
uzate se face in fose septice. 
 
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 

amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Totodată, în conformitate cu 
prevederile art.44 din Legea 
nr.500/2002, pe parcursul 
întregului an, în situaţia în care 
implementarea unui 
obiectiv/proiect de investiţii sau 
a unei categorii de investiţii nu 
se poate realiza conform 
proiecţiei bugetare, ordonatorii 
principali de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
virarea creditelor bugetare 
şi/sau a creditelor de 
angajament neutilizate, între 
obiectivele/proiectele şi 
categoriile de investiţii înscrise 
în programul de investiţii anexă 
la buget; 

601.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
rutieră județeană" 

Finantarea obiectivului de 
investitii „executare trotuare in 
localitatea Dumitra, comuna 
Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud” 
 Cu suma de 280 mii lei  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Facilitarea circulatiei pietonilor 
pe trotuare. 
 
 
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

602.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de 
construcții de interes public sau 
social derulat în baza OG nr.     
25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de 
Investiții "C.N.I."S.A, aprobată 
cu modificări și completări prin 
Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
a) Subprogramul săli de sport 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Amenajare teren de 
fotbal in localitatea Tarpiu, 
comuna Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud” 
cu suma de 50 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Asigurarea atragerii tinerilor 
catre miscare in aer liber in 
detrimentul activitatilor 
sedentare prin creearea unui 
teren de sport la nivel ridicat al 
standardelor. 
 
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 
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Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

603.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Bransamente 
canalizare la institutii in comuna 
Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 100 mii 
lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
In prezent colectarea apelor 
uzate se face in fose septice 
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Totodată, în conformitate cu 
prevederile art.44 din Legea 
nr.500/2002, pe parcursul 
întregului an, în situaţia în care 
implementarea unui 
obiectiv/proiect de investiţii sau 
a unei categorii de investiţii nu 
se poate realiza conform 
proiecţiei bugetare, ordonatorii 
principali de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
virarea creditelor bugetare 
şi/sau a creditelor de 
angajament neutilizate, între 
obiectivele/proiectele şi 
categoriile de investiţii înscrise 
în programul de investiţii anexă 
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la buget; 

604.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
rutieră județeană" 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Executare trotuare in 
localitatea Dumitra, comuna 
Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 280 mii 
lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Facilitarea circulatiei pietonilor 
pe trotuare 
 
 
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

605.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Amenajare teren de 
fotbal in localitatea Tarpiu, 
comuna Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud” 
 Cu suma de 50 mii lei  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Asigurarea atragerii tinerilor 
catre miscare in aer liber in 
detrimentul activitatilor 
sedentare prin creearea unui 
teren de sport la nivel ridicat al 
standardelor 
 
Sursa de finanţare:  din bugetul 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 451 - 

PROGRAMULUI NAȚIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de 
construcții de interes public sau 
social derulat în baza OG nr.     
25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de 
Investiții "C.N.I."S.A, aprobată 
cu modificări și completări prin 
Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
a) Subprogramul săli de sport 

amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

606.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de 
construcții de interes public sau 
social derulat în baza OG nr.     
25/2001 privind înființarea 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construire Sala de 
Sport la Scoala Gimnaziala  
Dumitra, comuna Dumitra, 
judetul Bistrita Nasaud” 
 Cu suma de 300 mii lei  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
Construirea unei sali de sport 
este extrem de importantă în 
contextul integrării europene, 
normele impunând un numar 
mai ridicat de ore alocate 
sportului şi întreţinerii fizice a 
copiilor. Aceştia vor beneficia 
astfel de aparatură şi dotari 
moderne, vor învăţa să practice 
sport de plăcere şi se vor 
organiza competiţii sportive 
între clase. 
Sursa de finanţare:  din bugetul 
alocat Ministerul Dezvoltării 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 
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Companiei Naționale de 
Investiții "C.N.I."S.A, aprobată 
cu modificări și completări prin 
Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
a) Subprogramul săli de sport 

și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

607.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea a 3 creșe 
in oraşul Bistriţa, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.868 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

608.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in oraşul Beclean, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 
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Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

609.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in oraşul Nasaud, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 
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610.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in orasul Sangeorz-Bai 
judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

611.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Bistrita-
Birgaului, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

612.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Ciceu 
Mihaesti, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

613.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Cosbuc, 
judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

614.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Dumitrita, 
judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 
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Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

615.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Feldru, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 
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616.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Josenii-
Birgaului, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

617.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Lechita, 
judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

618.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Lesu, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

619.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Livezile, 
judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

620.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Maieru, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 
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Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

621.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Parva, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 
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crt. 
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622.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Prundu-
Birgaului, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

623.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Rebra, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

624.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Rebrisoara, 
judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

625.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Sant, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

626.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Sieu, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 
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Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

627.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Sieut, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 
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628.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Sieu Odorhei, 
judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

629.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Sintereag, 
judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

630.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Teaca, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 



 

 

Nr. 
crt. 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

631.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Tiha-Birgaului, 
judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

632.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea a 3 creșe 
in oraşul Bistriţa, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.868 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 
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Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

633.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in oraşul Beclean, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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634.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in oraşul Nasaud, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

635.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in orasul Sangeorz-Bai 
judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

636.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Bistrita-
Birgaului, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

637.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Ciceu 
Mihaesti, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

638.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Cosbuc, 
judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 
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Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 
 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

639.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Dumitrita, 
judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 
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640.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Feldru, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

641.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Josenii-
Birgaului, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

642.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Lechita, 
judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 



 

 

Nr. 
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- 482 - 

organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

643.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Lesu, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

644.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Livezile, 
judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 
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Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

645.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Maieru, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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646.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Parva, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

647.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Prundu-
Birgaului, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

648.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Rebra, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 
 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzute în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care este 

aprobată prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

649.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Rebrisoara, 
judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare, pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

650.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Sant, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

651.  anexa 3/15/26 Finantarea obiectivului de Motivaţia amendamentului  Se propune respingerea 
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cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Sieu, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

amendamentului întrucât 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

652.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Sieut, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
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pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

653.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Sieu Odorhei, 
judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
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school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

654.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Sintereag, 
judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

655.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Teaca, judetul 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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Etapa a II-a” 
 

Bistrita Nasaud” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

656.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Tiha-Birgaului, 
judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

657.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa nr. 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Construire Cămin Cultural 
pentru localitatea Dunăreni, 
comuna Aliman”, cu suma de 
1.300 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Localitatea Dunăreni, comuna 
Aliman,  nu  dispune  de o 
locaţie în care locuitorii să 
poată desfăşura  întâlniri sau 
diverse  activităţi cu caracter 
cultural. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
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stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

658.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
 

Introducerea în 3/15 Anexa  a 
obiectivului de investiţii "Pictare 
Biserica Ortodoxa în satul 
Nisipari, comuna Castelu", cu 
suma de 200 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului întrucât până 
la finalizării lucrărilor de pictură 
din interiorul lăcaşului acesta 
nu poate fi dat în folosinţă.  
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea fondului de rezervă 
al Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare nu poate fi avută în 
vedere întrucât potrivit art. 30 
din Legea  nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
se repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 

659.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa nr. 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Sala 
de sport la Liceul Teoretic 
Cobadin”, cu suma de 833 mii 
lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivaţia amendamentului 
Se propune admiterea 
amendamentului întrucât, în 
lipsa unei săli adecvate, cei 
peste 1.300 de elevi desfăşoară 
ora de educaţie 
fizica în aer liber. 
Sursa de finanţare:  
Din bugetul alocat Ministerul 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare , pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

660.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa nr. 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Alimentare gaze în comuna 
Corbu, judeţul Constanta”, cu 
suma de 4.500 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 

Motivaţia amendamentului  
Se impune introducerea 
alimentării cu gaze în comuna 
Corbu, deoarece în prezent 
majoritatea gospodăriilor se 
încălzesc cu combustibil solid.  
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 
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Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

661.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Asfaltare drum comunal DC 
85, pe o lungime de 2 KM”, cu 
suma de 1.125 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului deoarece 
DC85 reprezintă singura 
legătura pentru satul Luminiţa 
cu Drumul Judeţean 226. Mai 
mult, din cauza stării 
deplorabile a drumului, accesul 
pompierilor, ambulanţelor, 
microbuzelor şcolare şi a 
maşinilor care se ocupă cu 
aprovizionarea magazinelor cu 
marfă este deficitar. 
 
Sursa de finanţare:  
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare , pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 
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2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

662.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Dispensar în satul Vadu, 
comuna Corbu”, cu suma de 
450 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului întrucât în sat 
nu există nici dispensar, nici 
punct farmaceutic. Locuitorii 
sunt astfel în imposibilitatea de 
a beneficia de ajutor medical, în 
condiţiile în care în perioada de 
iarnă sunt izolaţi complet de 
restul comunei.  
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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completarea unor acte 
normative, precum şi  pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

fondurilor europene. 
 

663.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Bretele de legătura între 
localitatea Cumpăna si 
Şoseaua de Centură Ovidiu – 
Agigea”, cu suma de 4.500 mii 
lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului întrucât există 
pericolul ca localitatea 
Cumpăna să rămână izolată în 
condiţiile în care podul devine 
impracticabil. Comuna are 
peste 15.000 de locuitori şi 
peste 6000 de autovehicule.  
 
Sursa de finanţare:  
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

664.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Grădiniţă” în localitatea 
Cumpăna, cu suma de 2.500 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
În localitatea Cumpăna există 
peste 300 de copii care nu au 
loc în actualele grădiniţe, motiv 
pentru care nu frecventează 
învăţământul preşcolar.  
Sursa de finanţare:  
Bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

665.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Renovare Biserică în 

Motivaţia amendamentului  
Biserica se află într-o stare de 
degradare avansată, 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 
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Anexa 3/15 
 

localitatea Lespezi, comuna 
Dobromir”, cu suma de 450 mii 
lei.  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

nemaiputând fi utilizată în 
scopul unor servicii religioase. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

 

666.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Alimentare cu apă şi 
canalizare în comuna 
Dobromir”, cu suma de 11.250 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Motivaţia amendamentului  
În cele 3 localităţi ale comunei 
Dobromir (Dobromir, Lespezi şi 
Văleni) nu există alimentare cu 
apă şi nici canalizare. 
 
Sursa de finanţare:  
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare , pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 
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pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

667.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Sala 
de sport la Şcoala Generală 
Eforie Nord”, cu suma de 833 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului întrucât în 
prezent orele de educaţie fizică 
se desfăşoară într-o sală aflată 
la 300 de metri de clădirea în 
care se află sălile de clasă.  
Sursa de finanţare:  
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
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Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

668.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15   

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Construirea unui bloc de 
locuinţe pentru personalul 
medical în oraşul Hârşova”, cu 
suma de 150 mii lei. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
În vederea atragerii de medici 
specialişti la unitatea medicală 
din Hârșova, se impune 
construcţia unui bloc de 
locuinţe destinat acestora. De 
precizat e faptul că spitalul din 
localitate  deservește atât 
bolnavii din Hârșova cât și din 
localitățile limitrofe, pe o rază 
de 60 de km. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea fondului de rezervă 
al Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare nu poate fi avută în 
vedere întrucât potrivit art. 30 
din Legea  nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
se repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 

669.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Cantina socială în comuna 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului deoarece se 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 503 - 

Anexa 3/15 
 

Mereni, judeţul Constanţa”, cu 
suma de 900 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

doreşte înlocuirea programului 
”Cornul şi laptele” cu o masă 
caldă. De asemenea, se 
doreşte ca această cantină să 
fie folosită şi pentru a oferi o 
masă pe zi persoanelor din 
localitate care au o situaţie 
financiară precară.  
 
Sursa de finanţare:  
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

670.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Achiziţie utilaj deszăpezire şi 
curăţenie stradală în comuna 
Mereni”, cu suma de 225 mii lei. 

Motivaţia amendamentului 
Este necesară achiziţionarea 
unui utilaj de deszăpezire şi 
curăţenie stradală în comuna 
Mereni, deoarece localitatea nu 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 
 

dispune de un astfel de utilaj, 
iar autorităţile locale sunt 
nevoite să închirieze cu sume 
foarte mari atunci când le este 
necesar. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

671.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fonduri Europene 
Anexa 3/15 

Introducerea în Anexa 3/15   a 
obiectivului de investiţii 
“Extindere reţea de apă 
potabilă în localitatea Mihai 
Viteazu şi înfiinţarea reţelei de 
apă potabilă în localitatea Sinoe 
", cu suma de 2.250 mii lei. 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară realizarea rețelei 
de apă potabilă în localitatea 
Sinoe, deoarece locuitorii nu 
beneficiază de apă potabilă. De 
asemenea, trebuie extinsă 
rețeaua de apă în localitatea 
Mihai Viteazu, pentru a elimina 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
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 Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

discrepanțele dintre locuitorii 
care beneficiază de apă 
curentă şi cei care nu au. 
Aceste investiții au un rol 
esențial în asigurarea unui trai 
minim decent și în eliminarea 
tuturor factorilor ce pot dăuna 
vieții populației prin consumul 
apei potabile necontrolată din 
punct de vedere bacteriologic.  
Sursa de finanţare:  
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

672.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 

Introducerea în Anexa 3/15  a 
obiectivului de investiţii 
"Realizare reţea de canalizare 
şi staţie de epurare în 

Motivaţia amendamentului 
Realizarea unui sistem de 
canalizare în localitățile Mihai 
Viteazu și Sinoe pentru apele 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 



 

 

Nr. 
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 localităţile Mihai Viteazu şi 
Sinoe, judeţul Constanţa", cu 
suma de 7.128 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

menajere evacuate de la 
locuințe individuale, unități 
publice și sociale, unități 
culturale, școli, unități 
economice, este necesară în 
vederea creșterii gradului de 
confort al populației și reducerii 
poluării mediului cauzată de 
deversările de ape menajere. 
Sursa de finanţare:  
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare , pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

673.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 a 
obiectivului de investiţii „Sala de 
sport la Liceul I.C. Brătianu din 
comuna Nicolae Bălcescu”,cu 
suma de 850 mii lei.   

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului întrucât în 
prezent elevii îşi desfăşoară ora 
de educaţie fizică în aer liber.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

 
Sursa de finanţare:  
Bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare , pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

674.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Canalizare în comuna 
Peştera”, cu suma de 9.000 mii 
lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Cei peste 3.500 de locuitori ai 
comunei Peştera nu dispun în 
momentul de faţă de 
canalizare. 
 
Sursa de finanţare:  
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare , pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 
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pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

675.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Sală 
de sport în comuna Săcele, 
judeţul Constanţa”, cu suma de 
500 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului întrucât nu 
există o sală de sport în 
comuna Săcele, iar copiii nu pot 
desfăşura activităţi sportive.  
 
Sursa de finanţare:  
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
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Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 

proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

676.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Renovare dispensar comunal 
în Săcele”, cu suma de 90 mii 
lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului întrucât 
dispensarul din comuna Săcele 
este într-o stare de degradare 
avansată, nemaifiind renovat de 
mai bine de 15 ani.  
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

 

677.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 a 
obiectivului de investiţii 
”Renovare dispensar medical”, 
cu suma de 150 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Comuna Seimeni a fost 
afectată de alunecări de teren, 
printre pagubele produse de 
acest fenomen fiind şi unul 
dintre pereţii dispensarului. 
Pentru ca activitatea medicală 
să se poată desfăşura, acesta 
trebuie reparat. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare , pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 
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nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

678.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Asfaltare si canalizare Cartiere 
Dobrogea 1 şi Dobrogea 2 din 
Mangalia”, cu suma de 23.000 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului întrucât cele 
două cartiere ale Mangaliei nu 
dispun de canalizare şi nici nu 
sunt asfaltate. Copiii sunt 
obligaţi să străbată zilnic 
kilometri întregi, prin noroi, doar 
pentru a ajunge la şcoală. 
 
Sursa de finanţare:  
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare , pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

679.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 

Introducerea in Anexa 3/15 
a obiectivului de investitii 
”Alimentare cu gaze in comuna 

Motivaţia amendamentului 
Se impune introducerea 
alimentării cu gaze în comuna 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 
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Anexa 3/15 
 
 

Saligny, judetul Constanta”, cu 
suma de 4.500 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Saligny, deoarece majoritatea 
gospodăriilor se încălzesc cu 
combustibil solid.  
La o distanţă de numai 17 km, 
în municipiul Medgidia, se află 
conducta de gaze. 
 
Sursa de finanţare:   
Bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020, în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18  
ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

lucrări in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 

 

680.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Construire sală de sport în 
Mangalia”cu suma de 8.000 mii 
lei. 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât există 
numeroase asociaţii sportive, 
cluburi cu caracter sportiv, în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 



 

 

Nr. 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

care sunt înscrişi sute de copii 
care nu îşi pot desfăşura 
activitatea, fiind nevoite să 
închirieze diverse spaţii, care 
nu sunt, de cele mai multe ori, 
utilate corespunzător.  
 
Sursa de finanţare:  
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

681.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15  

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Construire bloc de locuinţe 
pentru medici în Mangalia”, cu 
suma de 
10.000 mii lei. 
 

Motivaţia amendamentului  
Se impune construirea unui 
bloc de locuinţe, cu regim de 
înălţime P+6, cu un număr de 
28 de apartamente a câte 2 
camere, pentru a se asigura 
prezenţa permanentă a 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

medicilor care lucrează la 
spitalul din Mangalia. În prezent 
aceştia sunt nevoiţi să facă 
naveta spre localitatea de 
domiciliu, ceea ce duce la lipsa 
gărzilor pe timp de noapte şi 
imposibilitatea de a fi prezenţi 
în timp util în spital în cazul 
unor urgenţe. Mai mult, secţia 
de ginecologie funcţionează 
doar pe timpul zilei, astfel încât, 
în cazul unei naşteri în timpul 
nopţii gravida este nevoita să 
se deplaseze la Constanţa, 
ceea ce necesită timp şi poate 
pune în pericol viaţa nou-
născutului. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 

de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene este inclus 
obiectivul de investiţii „Program 
construcţii locuinţe pentru tineri 
destinate închirierii”, cheltuieli 
ce se detaliaza şi se aprobă 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
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adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

682.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Achiziţionare autobuze 
transport urban”, cu suma de 
10.800 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 
 

Motivaţia amendamentului  
Municipiul Mangalia nu dispune 
de un număr suficient de 
microbuze care să asigure 
transportul cetăţenilor pe raza 
municipiului şi a staţiunilor. 
Pentru ca transportul local să 
acopere toate rutele şi pentru 
ca timpul de aşteptare al 
călătorilor să fie redus, este 
nevoie de încă 20 de autobuze.  
 
Sursa de finanţare:   
Bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât nu 

există temei legal pentru 

finanțarea acestor categorii de 

cheltuieli in cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 
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publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

683.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Construcţie  sediu 
administrativ parter, cu loc de 
joacă pentru copii şi 
împrejmuire sat Palazu Mic, 
comuna Mihail Kogălniceanu”,  
cu suma de 503 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
Lipsa unui spaţiu administrativ 
în satul Palazu Mic, comuna 
Mihail Kogălniceanu, 
îngreunează relaţia cetăţenilor 
cu autorităţile locale. De 
asemenea, în sat nu există nici 
un loc de joacă pentru copii, 
deşi numărul acestora este 
destul de consistent. 
 
Sursa de finanţare:   
Bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

684.  Ministerul Dezvoltării Introducerea în Anexa 3/15 Motivaţia amendamentului Se propune respingerea 
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Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
 

a obiectivului de investiţii 
”Reparaţii şi extindere sediu 
Primărie comuna Mihail 
Kogălniceanu”, cu suma de 
2.797 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Sediul Primăriei comunei Mihail 
Kogălniceanu a fost construit în 
anul 1952 şi de atunci nu a mai 
fost nici consolidat, nici extins. 
Din cauza degradării clădirii, 
este nevoie urgentă de lucrări 
de consolidare, extindere şi 
renovare, aşa încât activitatea 
instituţiei să poată fi 
desfăşurată în condiţii decente 
şi sigure pentru cetăţeni. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

685.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului 

Motivaţia amendamentului 
În comuna Mihail Kogălniceanu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
 

”Branşamente de apă şi 
racorduri, comuna Mihail 
Kogălniceanu”, cu suma de 
1.300 mii lei. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

există reţea de apă, însă nu 
poate fi folosită din lipsa 
branşamentelor şi a 
racordurilor. 
 
Sursa de finanţare:  
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, adoptat de 
Guvernul României la data de 
18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

686.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Construcţie grădiniţă în oraşul 
Negru Vodă”, cu suma de 1.440 
mii lei. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Oraşul Negru Vodă are o 
populaţie de aproximativ 6000 
de locuitori, însă comunitatea 
se confruntă cu problema lipsei 
unei grădiniţe cu program 
prelungit.  
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 



 

 

Nr. 
crt. 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

687.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna 23 August, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 
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Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 
 

“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

688.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Adamclisi, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 
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Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

689.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Agigea, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 
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fondurilor europene. 

 

690.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Albeşti, judeţul 
Constanţa” cu suma de 956 mii 
lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

691.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Aliman, 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 
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+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

692.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Amzacea, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

693.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Băgăganu, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 
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și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

694.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Castelu, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 
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school. 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

695.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Cerchezu, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 
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fondurilor europene. 

 

696.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Chirnogeni, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

697.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Ciobanu, 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 
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+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

698.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Ciocârlia, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

699.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Cobadin, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 
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și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

700.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Cogealac, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 
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school. 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

701.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Comana, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 
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fondurilor europene. 

 

702.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Corbu, judeţul 
Constanţa” cu suma de 956 mii 
lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

703.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Costineşti, 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 
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+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

704.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Crucea, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

705.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Cumpăna, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 
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și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

706.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Cuza Vodă, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 
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school. 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

707.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Deleni, judeţul 
Constanţa” cu suma de 956 mii 
lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 
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fondurilor europene. 

 

708.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Dobromir, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

709.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Dumbrăveni, 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 
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+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

710.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Fântânele, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

711.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Gârliciu, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 
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și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

712.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Ghindăreşti, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 
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school. 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

713.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Grădina, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 
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fondurilor europene. 

 

714.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Horia, judeţul 
Constanţa” cu suma de 956 mii 
lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

715.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Independenţa, 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 
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+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

716.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Ion Corvin, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

717.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Istria, judeţul 
Constanţa” cu suma de 956 mii 
lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 
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și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

718.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Limanu, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 
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school. 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

719.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Lipniţa, judeţul 
Constanţa” cu suma de 956 mii 
lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 
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fondurilor europene. 

 

720.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Lumina, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

721.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Mereni, 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 
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+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

722.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Mihai Viteazu, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

723.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Mihail 
Kogălniceanu, judeţul 
Constanţa” cu suma de 956 mii 
lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

724.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Mircea Vodă, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 
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school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

725.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Nicolae 
Bălcescu, judeţul Constanţa” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 
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crt. 

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

 

- 552 - 

fondurilor europene. 

 

726.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Oltina, judeţul 
Constanţa” cu suma de 956 mii 
lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

727.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Ostrov, judeţul 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 
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+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Constanţa” cu suma de 956 mii 
lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

728.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Pantelimon, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

729.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Pecineaga, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 
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și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

730.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/25 

Introducerea în Anexa 3/27 
a obiectivului de investiţii 
”Extindere Biblioteca 
Municipală Mangalia”, cu suma 
de 4.500 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât 
Biblioteca Municipala din 
Mangalia nu dispune de spaţiu 
suficient pentru depozitarea 
cărţilor, o parte dintre acestea 
fiind păstrate în condiţii 
improprii. De asemenea, cititorii 
nu beneficiază de un spaţiu 
adecvat în interiorul bibliotecii 
în care să poată citi.  
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat – Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene – Resurse 
generale 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 
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 obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

731.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Peştera, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 
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fondurilor europene. 

 

732.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Poarta Albă, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

733.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Rasova, , 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 
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+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

734.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Săcele, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

735.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Saligny, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 
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și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

736.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Saraiu, judeţul 
Constanţa” cu suma de 956 mii 
lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 
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school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

737.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Seimeni, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 



 

 

Nr. 
crt. 
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fondurilor europene. 

 

738.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Siliştea, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

739.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Târguşor, 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

740.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/25 

Introducerea în Anexa 3/27 
a obiectivului de investiţii 
”Renovare Cămin Cultural din 
localitatea Văleni, comuna 
Dobromir”, cu suma 1.350 mii 
lei. 
 
Autori: Comisia pentru 

Motivaţia amendamentului  
Clădirea se află într-o stare 
avansată de degradare, motiv 
pentru care în interior nu mai 
pot fi desfăşurate nici un fel de 
activităţi.  
Mai mult, renovarea este 
urgentă deoarece locaţia poate 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 
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- 564 - 

administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 
 

fi utilizată şi în Proiectul ”O 
masă caldă pentru elevi”, 
comuna Dobromir fiind singura 
comună din judeţul Constanţa 
aleasă de către Guvernul 
României pentru acest proiect. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat – Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene – Resurse 
generale 
 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

741.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Topalu, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 
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și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

742.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Topraisar, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 



 

 

Nr. 
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school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

743.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Tortoman, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 



 

 

Nr. 
crt. 
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fondurilor europene. 

 

744.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Tuzla, judeţul 
Constanţa” cu suma de 956 mii 
lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

745.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Valu lui 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 



 

 

Nr. 
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+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Traian, judeţul Constanţa” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

746.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/25 

Introducerea în Anexa 3/27 
a obiectivului de investiţii 
„Construire Casa de Cultură 
Costineşti” cu suma de 1.125 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului deoarece 
comuna Costineşti nu are o 
Casă de Cultură necesară 
pentru desfăşurarea diverselor 
activităţi artistice şi culturale, 
spectacole, serbări ,etc. Aceste 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

evenimente  se desfăşoară în 
prezent în sala de sport . 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat – Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene – Resurse 
generale 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

747.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
+ Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Construirea unei 
creșe în comuna Vulturu, 
judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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și privatizare a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

748.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Ardusat, 
județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 571 - 

school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

749.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Ariniş, județul 
Maramureş” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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 fondurilor europene. 

 

750.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Asuaju de 
Sus, județul Maramureş” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

751.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Băiţa de sub 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Etapa a II-a” 
 

Codru, județul Maramureş” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

752.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Băiuţ, județul 
Maramureş” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 574 - 

amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

753.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Bârsana, 
județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

754.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Băseşti, 
județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

755.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Bistra, județul 
Maramureş” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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 fondurilor europene. 

 

756.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Bocicoiu 
Mare, județul Maramureş” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

757.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Bogdan Vodă, 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Etapa a II-a” 
 

județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

758.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Boiu Mare, 
județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

759.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Botiza, județul 
Maramureş” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

760.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Budeşti, 
județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

761.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Călineşti, 
județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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 fondurilor europene. 

 

762.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Câmpulung la 
Tisa, județul Maramureş” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

763.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Cerneşti, 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Etapa a II-a” 
 

județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

764.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Cicârlău, 
județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

765.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Coaş, județul 
Maramureş” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

766.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Coltău, județul 
Maramureş” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

767.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Copalnic-
Mănăştur, județul Maramureş” 
cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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 fondurilor europene. 

 

768.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Coroieni, 
județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

769.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Cupşeni, 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 



 

 

Nr. 
crt. 
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Etapa a II-a” 
 

județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

770.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Deseşti, 
județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 
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crt. 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

771.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Dumbrăviţa, 
județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 



 

 

Nr. 
crt. 
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și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

772.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Fărcaşa, 
județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 
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school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

773.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Gârdani, 
județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 



 

 

Nr. 
crt. 
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 fondurilor europene. 

 

774.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Giuleşti, 
județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

775.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Groşi, județul 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 
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Etapa a II-a” 
 

Maramureş” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

776.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Groşii 
Ţibleşului, județul Maramureş” 
cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 



 

 

Nr. 
crt. 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

777.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Ieud, județul 
Maramureş” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

778.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Lăpuş, județul 
Maramureş” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

779.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Leordina, 
județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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 fondurilor europene. 

 

780.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Mireşu Mare, 
județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

781.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Moisei, județul 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Etapa a II-a” 
 

Maramureş” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

782.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Oarţa de Jos, 
județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

783.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Ocna 
Şugatag, județul Maramureş” 
cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

784.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Ocneşti, 
județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

785.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Petrova, 
județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 602 - 

 fondurilor europene. 

 

786.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Poienile de 
sub Munte, județul Maramureş” 
cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

787.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Poienile Izei, 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Etapa a II-a” 
 

județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

788.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Recea, județul 
Maramureş” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

789.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Remetea 
Chioarului, județul Maramureş” 
cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

790.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Remeţi, 
județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

791.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Repedea, 
județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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 fondurilor europene. 

 

792.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Rona de Jos, 
județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

793.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Rona de Sus, 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Etapa a II-a” 
 

județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

794.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Rozavlea, 
județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

795.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Ruscova, 
județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

796.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Săcălăşeni, 
județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

797.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Săcel, județul 
Maramureş” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 



 

 

Nr. 
crt. 
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 fondurilor europene. 

 

798.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Sălsig, județul 
Maramureş” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

799.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Săpânţa, 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 
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Etapa a II-a” 
 

județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

800.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Sarasău, 
județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

801.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Satulung, 
județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 
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și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

802.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Şieu, județul 
Maramureş” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 
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school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

803.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Şişeşti, județul 
Maramureş” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 



 

 

Nr. 
crt. 
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 fondurilor europene. 

 

804.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Strâmtura, 
județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

805.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Suciu de Sus, 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 
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Etapa a II-a” 
 

județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

806.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Vadu Izei, 
județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

807.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Valea 
Chioarului, județul Maramureş” 
cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

808.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Vima Mică, 
județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 



 

 

Nr. 
crt. 
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- 621 - 

school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

809.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Suplimentarea creditelor 
bugetare în anul 2018 cu suma 
de 9.655 mii lei pentru 
extindere alimentare cu apă 
orașul Târgu Lăpuș în 
localitățile apărționătoare 
Boiereni, Borcut, 
Fântânele și Inău, jud. 
Maramureș. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

La primăria orașului Târgu 
Lăpuș s-au primit cereri pentru 
finanţarea lucrărilor de 
extindere a rețelei de 
alimentare cu apă. Lipsa 
acesteia în localitățile 
menționate generează mari 
dificultăți cetățenilor. Se solicită 
admiterea amendamentului 
deoarece primăria orașului nu 
dispune de resurse financiare 
suficiente pentru o asemenea 
construcţie. Bugetul Local 
contribuie cu 405 mii lei. 
 
Sursa de finanțare:  din bugetul 
de stat alocat MDRAPFE  în 
cadrul implementării PNDL -2 
sursa de finanțare 
complementară pentru bugetele 
locale în perioada 2018-2020, 
în conformitate cu prevederile 
OUG nr.6/2017. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 



 

 

Nr. 
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fondurilor europene. 

 

810.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Suplimentarea creditelor 
bugetare în anul 2018 cu suma 
de 1.150 mii lei pentru 
reabilitare şi modernizare 
Grădiniţa cu Program Prelungit, 
Târgu Lăpuş, str. Mihai 
Eminescu, nr. 2, jud. 
Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât este 
nevoie de modernizarea şi 
dotarea grădiniţei pentru a 
genera condiţii optime pentru 
copiii din învăţământul 
preşcolar. Grădiniţa are nevoie 
de reabilitare interior (uşi, 
geamuri, pardosele, mobilier). 
Bugetul local contribuie cu 83 
mii lei. 
 
Sursa de finanțare:  Bugetul de 
stat - Ministerul Educaţiei 
Naţionale - Resurse generale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018.. 
 

811.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Suplimentarea creditelor 
bugetare în anul 2018 cu suma 
de 1.061 mii lei pentru 
reabilitare şi modernizare Liceul 
Tehnologic Grigore Moisil, Corp 
B, Târgu Lăpuş, str. Mihai 
Eminescu, nr. 3-5, jud. 
Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât este 
nevoie de modernizarea şi 
dotarea şcolii pentru a genera 
condiţii prielnice privind 
învăţământul din localitate. 
Bugetul local contribuie cu 70 
mii lei. 
 
Sursa de finanțare:  Bugetul de 
stat - Ministerul Educaţiei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018.. 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP  

Naţionale - Resurse generale. 

812.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Suplimentarea creditelor 
bugetare în anul 2018 cu suma 
de 548 mii lei pentru reabilitare 
şi modernizare Şcoala 
Gimnazială Nicolae Steinhardt, 
Corp B, Târgu Lăpuş, sat 
Rohia, nr. 152, jud. Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP  

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât, la 
momentul actual, şcoala nu 
este capabilă să ofere elevilor 
condiţiile prielnice pentru 
dezvoltare. Sunt necesare atât 
reabilitarea, cât şi 
modernizarea şcolii, în vederea 
conferirii unor condiţii decente 
şi sigure pentru elevi. Bugetul 
local contribuie cu 61 mii lei. 
 
Sursa de finanțare:  Bugetul de 
stat - Ministerul Educaţiei 
Naţionale - Resurse generale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018.. 

813.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Suplimentarea creditelor 
bugetare în anul 2018 cu suma 
de 5.808 mii lei pentru 
extindere alimentare cu apă din 
reţeaua oraşului Târgu Lăpuş în 
localităţile aparţinătoare 

La primăria orașului Târgu 
Lăpuș s-au primit cereri pentru 
finanţarea lucrărilor de 
extindere a rețelei de 
alimentare cu apă. Lipsa 
acesteia în localitățile 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 



 

 

Nr. 
crt. 
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Dămăcuşeni, Rogoz şi 
Răzoare, jud. Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP  

menționate generează mari 
dificultăți cetățenilor. Se solicită 
admiterea amendamentului 
deoarece primăria orașului nu 
dispune de resurse financiare 
suficiente pentru o asemenea 
construcţie. Bugetul Local 
contribuie cu 255 mii lei. 
 
Sursa de finanțare:  din bugetul 
de stat alocat MDRAPFE  în 
cadrul implementării PNDL -2 
sursa de finanțare 
complementară pentru bugetele 
locale în perioada 2018-2020, 
în conformitate cu prevederile 
OUG nr.6/2017.  

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

814.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Suplimentarea creditelor 
bugetare în anul 2018 cu suma 
de 18.250 mii lei pentru 
modernizare infrastructură 
drumuri comunale în oraşul 
Târgu Lăpuş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât 
transportul în localităţile 
aparţinătoare se desfăşoară cu 
mult sub condiţii decente. În 
primul rând, din cauza stadiului 
actual de dezvoltare precară a 
infrastructurii de transport, 
siguranţa cetăţenilor este pusă 
în pericol zi de zi. În aceeaşi 
măsură, dezvoltarea 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 
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pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP  

infrastructurii rutiere atrage 
după sine dezvoltarea 
economică a întregii zone. 
Bugetul local contribuie cu 
suma de 760 mii lei. 
 
Sursa de finanțare:  din bugetul 
de stat alocat MDRAPFE  în 
cadrul implementării PNDL -2 
sursa de finanțare 
complementară pentru bugetele 
locale în perioada 2018-2020, 
în conformitate cu prevederile 
OUG nr.6/2017. 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

815.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Adâncata, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

816.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Arbore, județul 
Suceava” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 
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Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

817.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Baia, județul 
Suceava” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 
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818.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Bălăceana, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

819.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Bălcăuţi, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 
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crt. 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

820.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Berchişeşti, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

821.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Bicaz, județul 
Suceava” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 



 

 

Nr. 
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- 631 - 

prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

822.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Bilca, județul 
Suceava” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 
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Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

823.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Bogdăneşti, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 



 

 

Nr. 
crt. 
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824.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Boroaia, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

825.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Bosanci, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

826.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Botoşana, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 



 

 

Nr. 
crt. 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

827.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Breaza, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

828.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Brodina, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

829.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Buneşti, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 



 

 

Nr. 
crt. 
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830.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Burla, județul 
Suceava” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

831.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Cacica, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

832.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Calafindeşti, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

833.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Capu 
Câmpului, județul Suceava” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

834.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Cârlibaba, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 
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Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

835.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Ciocăneşti, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 
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836.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Ciprian 
Porumbescu, județul Suceava” 
cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

837.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Comăneşti, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

838.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Cornu Luncii, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

839.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Coşna, județul 
Suceava” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

840.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Crucea, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

841.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Dărmăneşti, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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842.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Dolheşti, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

843.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Dorna-Arini, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

844.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Dorna 
Candrenilor, județul Suceava” 
cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 



 

 

Nr. 
crt. 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

845.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Dorneşti, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 



 

 

Nr. 
crt. 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

846.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Drăgoieşti, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 



 

 

Nr. 
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Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

847.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Drăguşeni, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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848.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Dumbrăveni, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

849.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Fântâna Mare, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

850.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Fântânele, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 655 - 

organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

851.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Forăşti, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 656 - 

prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

852.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Frătăuţii Noi, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 



 

 

Nr. 
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Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

853.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Frătăuţii 
Vechi, județul Suceava” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 658 - 

854.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Frumosu, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

855.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Fundu 
Moldovei, județul Suceava” cu 
suma de 956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 



 

 

Nr. 
crt. 
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- 659 - 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

856.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Gălăneşti, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 



 

 

Nr. 
crt. 
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- 660 - 

organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

857.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Grămeşti, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

858.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Grăniceşti, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 
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Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

859.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Hănţeşti, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 
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860.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Hârtop, județul 
Suceava” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

861.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Horodnic de 
Jos, județul Suceava” cu suma 
de 956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

862.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Horodnic de 
Sus, județul Suceava” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

863.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Horodniceni, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

864.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Iacobeni, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 
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Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

865.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Iaslovăţ, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 
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866.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Ilişeşti, județul 
Suceava” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

867.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Ipoteşti, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

868.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Izvoarele 
Sucevei, județul Suceava” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 670 - 

organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

869.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Marginea, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 671 - 

prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

870.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Mălini, județul 
Suceava” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 672 - 

Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

871.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Mănăstirea 
Humorului, județul Suceava” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 673 - 

872.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Mitocu 
Dragomirnei, județul Suceava” 
cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

873.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Moara, județul 
Suceava” cu suma de 956 mii 
lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 674 - 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

874.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Moldova-
Suliţa, județul Suceava” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 675 - 

organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

875.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Moldoviţa, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 676 - 

prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

876.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Muşeniţa, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 677 - 

Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

877.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Ostra, județul 
Suceava” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 
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878.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Panaci, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

879.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Păltinoasa, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

880.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Pătrăuţi, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

881.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Pârteştii de 
Jos, județul Suceava” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

882.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Poiana 
Stampei, județul Suceava” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 
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Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

883.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Poieni-Solca, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 
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884.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Pojorâta, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

885.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Preuteşti, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

886.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Putna, județul 
Suceava” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

887.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Rădăşeni, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

888.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Râşca, județul 
Suceava” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 687 - 

Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

889.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Sadova, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 
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890.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Satu Mare, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

891.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Siminicea, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

892.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Slatina, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

893.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Straja, județul 
Suceava” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

894.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Stroieşti, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 
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Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

895.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Stulpicani, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 
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896.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Suceviţa, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

897.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Şaru Dornei, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

898.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Scheia, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

899.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Şerbăuţi, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 



 

 

Nr. 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

900.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Todireşti, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

901.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Udeşti, județul 
Suceava” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 



 

 

Nr. 
crt. 
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902.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Ulma, județul 
Suceava” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

903.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Vadu 
Moldovei, județul Suceava” cu 
suma de 956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 



 

 

Nr. 
crt. 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

904.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Valea 
Moldovei, județul Suceava” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 



 

 

Nr. 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

905.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Vama, județul 
Suceava” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

906.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Vatra 
Moldoviţei, județul Suceava” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 



 

 

Nr. 
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Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

907.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Vereşti, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 
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908.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Vicovu de Jos, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

909.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Voitinel, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 
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crt. 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

910.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Volovăţ, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

911.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Vultureşti, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

912.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Zamostea, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 
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Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

913.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Zvoriştea, 
județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 



 

 

Nr. 
crt. 
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914.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Adunați, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

915.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Albești-
Paleologu, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

916.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Aluniș, județul 
Prahova” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

917.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Apostolache, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

918.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Ariceștii 
Rahtivani, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 
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Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

919.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Ariceștii 
Zeletin, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 
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920.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Baba Ana, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

921.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Balta 
Doamnei, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

922.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Bălțești, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

923.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Bănești, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

924.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Bărcănești, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 
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Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

925.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Bătrâni, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 
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926.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Berceni, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

927.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Bertea, județul 
Prahova” cu suma de 956 mii 
lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

928.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Blejoi, județul 
Prahova” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

929.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Boldești - 
Gradiștea, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

930.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Brazi, județul 
Prahova” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

931.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Brebu, județul 
Prahova” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 723 - 

932.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Bucov, județul 
Prahova” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

933.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Călugăreni, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

934.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Cărbunești, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

935.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Ceptura, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

936.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Cerașu, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

937.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Chiojdeanca, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 
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938.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Ciorani, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

939.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Cocorăștii 
Mislii, județul Prahova” cu suma 
de 956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

940.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Cocorăștii 
Colț, județul Prahova” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

941.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Colceag, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

942.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Cornu, județul 
Prahova” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 
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Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

943.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Cosminele, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 
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crt. 

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

 

- 733 - 

944.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Drăgănești, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

945.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Drajna, județul 
Prahova” cu suma de 956 mii 
lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

946.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Dumbrava, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

947.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Dumbrăvești, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

948.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Filipeștii de 
Pădure, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 



 

 

Nr. 
crt. 
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Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

949.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Filipeștii de 
Târg, județul Prahova” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 
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crt. 
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950.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Fântânele, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

951.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Florești, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

952.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Fulga, județul 
Prahova” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

953.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Gherghița, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

954.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Gorgota, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 
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Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

955.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Gornet, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 
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956.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Gornet - 
Cricov, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

957.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Gura Vadului, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

958.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Gura Vitioarei, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

959.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Iordăcheanu, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

960.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Izvoarele, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

961.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Jugureni, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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962.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Lapoș, județul 
Prahova” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

963.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Lipănești, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 



 

 

Nr. 
crt. 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

964.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Măgurele, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 



 

 

Nr. 
crt. 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

965.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Măgureni, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

966.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Măneciu, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

967.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Mănești, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 
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968.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Olari, județul 
Prahova” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

969.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Păcureți, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

970.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Păulești, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

971.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Plopu, județul 
Prahova” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

972.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Podenii Noi, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 
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Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

973.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Poiana 
Câmpina, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 
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974.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Poienarii 
Burchii, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

975.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Posești, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

976.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Predeal - 
Sărari, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

977.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Provița de 
Jos, județul Prahova” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

978.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Provița de 
Sus, județul Prahova” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 
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Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

979.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Puchenii Mari, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 
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980.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Râfov, județul 
Prahova” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

981.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Salcia, județul 
Prahova” cu suma de 956 mii 
lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 764 - 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

982.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Sălciile, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

983.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Scorțeni, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

984.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Secăria, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 
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Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

985.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Sângeru, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 
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986.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Șirna, județul 
Prahova” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

987.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Șoimari, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

988.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Șotrile, județul 
Prahova” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

989.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Starchiojd, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

990.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Ștefești, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 



 

 

Nr. 
crt. 
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Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

991.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Surani, județul 
Prahova” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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992.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Talea, județul 
Prahova” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

993.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Tătaru, județul 
Prahova” cu suma de 956 mii 
lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

994.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Teișani, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

995.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Telega, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

996.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Tinosu, județul 
Prahova” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

997.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Târgșoru-
Vechi, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 
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998.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Tomșani, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

999.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Vadu Săpat, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 

finanțare, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

1000.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Valea 
Călugărească, județul Prahova” 
cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1001.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Valea 
Doftanei , județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
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Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1002.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Vărbilău, 
județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1003.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Construirea unei 
creșe în comuna Vâlcănești, 
județul Prahova” cu suma de 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
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 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1004.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de  5.000 mii   
lei pentru finanţarea obiectivului 
de investiţii “Reabilitare DJ 102 
Comuna Poşesti, sat Nucşoara 
- limita de judeţ “ în anul 2018, 
precum şi introducerea 
creditelor de angajament 
necesare contractării lucrării.        
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere din Judeţul Prahova este 
o necesitate cerută  de 
dezvoltarea economică a 
judeţului. Drumul are 11km şi 
este într-o stare avansată de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare:   
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
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pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului                                     
Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina                         
Grupul PMP 

implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1005.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a 
apelor uzate în localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea 

Alocarea sumei de 3.500 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului de 
investiţii „Reabilitare conductă 
transport apă de la Staţia 
Schiuleşti  la Bazine Gogon" în 
anul 2018, precum şi 
introducerea creditelor de 
angajament necesare 
contractării lucrării.                                                    
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului                                     

Dezvoltarea infrastructurii 
orasului Slănic- reabilitarea 
conducta transport apa  de la 
Statia Schiulesti  la Bazine 
Gogon  în lungime de   9,2 
kilometri.  
 
Sursa de finanţare:   
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Totodată, în conformitate cu 
prevederile art.44 din Legea 
nr.500/2002, pe parcursul 
întregului an, în situaţia în care 
implementarea unui 
obiectiv/proiect de investiţii sau 
a unei categorii de investiţii nu 
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nr. 224/2007 Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina                         
Grupul PMP 

normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017.  

se poate realiza conform 
proiecţiei bugetare, ordonatorii 
principali de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
virarea creditelor bugetare 
şi/sau a creditelor de 
angajament neutilizate, între 
obiectivele/proiectele şi 
categoriile de investiţii înscrise 
în programul de investiţii anexă 
la buget; 

1006.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ  
Subprogramul  b) „Regenerarea 
urbană a municipiilor si 
orașelor” 

Alocarea sumei  de 18.000 mii 
lei pentru finanţarea obiectivului 
de investiţii ,,Introducere reţea 
alimentare gaze 
naturale(Slănic)" în anul 2018, 
precum şi introducerea 
creditelor de angajament 
necesare contractării lucrării.                                             
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului                                     
Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina                         
Grupul PMP 

Orașul Slănic nu dispune, 
actualmente, de o rețea de 
alimentare cu gaze naturale, 
dezvoltarea localității fiind, din 
acest motiv, încetinită 
semnificativ.  
 
Sursa de finanţare:  
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 
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adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017.  

1007.   Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de 250   mii lei 
pentru finanţarea obiectivului de 
investiţii ,,Proiectare şi 
Finanţare obiectiv străzi 
/trotuare" în oraşul Plopeni în 
anul 2018, precum şi 
introducerea creditelor de 
angajament necesare 
contractării lucrării.                                                                                                 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului                                     
Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina                         
Grupul PMP 

Autoritatea locală nu dispune 
de fonduri bugetare suficiente 
pentru reabilitarea infrastructurii 
orășenești. 
 
Sursa de finanţare:  
Din redistribuirea resurselor 
bugetare ale Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1008.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 

Alocarea sumei de  202.500 mii 
lei pentru finanţarea obiectivului 
de investiţii ,, Construcție drum 
județean Băneşti -Câmpina -
Valea Doftanei -Săcele" în anul 
2018, precum şi introducerea 

Supraaglomerarea traficului pe 
DN 1, în zona Valea Prahovei, 
este o problemă de interes 
național. Una dintre rezolvări 
este construcția drumului 
național Băneşti -Câmpina -

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
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PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

creditelor de angajament 
necesare contractării lucrării .                      
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului                                     
Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina                        
Grupul PMP 

Valea Doftanei -Săcele, a cărui 
dare în folosință va degreva 
traficul de pe drumul național.  
 
Sursa de finanţare:   
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017.  

finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1009.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de 500 mii de 
lei pentru realizarea obiectivului 
de investiții „Amenajarea și 
regularizarea pârâului Tarsa pe 
o lungime de 2 kilometri”, 
aferent orașului Breaza, in anul 
2018 precum si introducerea 
creditelor de angajament 
necesare contractării lucrării.           
Autori: Comisia pentru 

Modernizarea și ridicarea 
standardelor de urbanism în 
orașul Breaza, în condițiile în 
care municipalitatea nu dispune 
de fonduri bugetare suficiente 
pentru realizarea integrală a 
investiției. 
 
Sursa de finanţare:  
Din redistribuirea resurselor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 
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administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina 

bugetare ale Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 

1010.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de 250 mii de 
lei pentru realizarea obiectivului 
de investiții „Reabilitarea străzii 
Valea Morii din Municipiul 
Breaza”, pe o lungime de 1 
kilometru, în anul 2018 precum 
şi introducerea creditelor de 
angajament necesare 
contractării lucrări. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului                                     
Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina                         
Grupul PMP 

Modernizarea și ridicarea 
standardelor de urbanism în 
orașul Breaza, în condițiile în 
care municipalitatea nu dispune 
de fonduri bugetare suficiente 
pentru realizarea integrală a 
investiției. 
 
Sursa de finanţare:  
Din redistribuirea resurselor 
bugetare ale Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 

 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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1011.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Alocarea sumei de 70.000 mii 
lei pentru finanţarea obiectivului 
de investiţii ,,Studiu fezabilitate 
si construcţie pentru centura 
ocolitoare Valea Teleajenului  
Văleni de Munte"  în anul 2018, 
precum şi introducerea 
creditelor de angajament 
necesare contractării lucrării.   
                                            
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului                                     
Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina                         
Grupul PMP 

Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere din județul Prahova este 
o necesitate cerută atât de 
dezvoltarea economică, cât și 
de creșterea numărului de 
mașini din județ sau care 
tranzitează județul. Drumul va 
facilita accesul turiştilor spre 
stațiunile montane de pe Valea 
Prahovei, şi va fluidiza traficul 
în localităţile din zonă.  
 
Sursa de finanţare:   
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 
2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ 
adoptat de Guvernul României 
la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017.  

 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1012.   Anexa 3/15/26 Alocarea sumei de 700 mii lei Dezvoltarea rurală presupune  
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cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

pentru realizarea obiectivului de 
investiții „bază sportivă în 
comuna Gorgota, județul 
Prahova” in anul 2018, precum 
si introducerea creditelor de 
angajament necesare 
contractării lucrării.       
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului                                     
Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina                         
Grupul PMP 

investiții susținute de la bugetul 
de stat în infrastructura sportivă 
a localităților. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire în cadrul 
bugetului   Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1013.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de 100 mii de 
lei pentru decolmatarea puțului 
de apă potabilă nr.7, din 
comuna Filipeștii de Pădure, in 
anul 2018, precum si 
introducerea creditelor de 
angajament necesare 
contractării lucrării.    
 
Autor  Deputat                 

Asigurarea necesarului de 
consum de apă potabilă pentru 
locuitorii comunei. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire în cadrul 
bugetului   Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 

 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
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Bozianu Nicoleta Cătălina                  
Grup PMP 

aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1014.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de 900 mii de 
lei pentru realizarea obiectivului 
de investiții „Construcția a două 
stații de epurare a apelor 
reziduale pentru locuitorii 
comunei Filipeștii de Pădure, 
județul Prahova”,in anul 2018 
precum si introducerea 
creditelor de angajament 
necesare contractării lucrării.                                               
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Asigurarea necesarului de 
consum de apă potabilă pentru 
locuitorii comunei. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire în cadrul 
bugetului   Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 

 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
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și privatizare a Senatului                                     
Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina                         
Grupul  PMP 

finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1015.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de 225 mii lei 
pentru ecologizare pârâului 
Roşioara - sat Filipeștii de 
Pădure, zona Dumbrava-sat 
Dițești, extravilan sat Minieri, în 
comuna Filipeștii de Pădure, 
judeţul Prahova, precum si 
introducerea creditelor de 
angajament necesare 
contractării lucrării.   
                                            
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului                                     
Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina                        
Grupul PMP 

Asigurarea necesarului de 
consum de apă potabilă pentru 
locuitorii comunei. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire în cadrul 
bugetului   Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 
 

1016.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de 3.600 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului de 
investiţii" Modernizare străzi   in 
Municipiul Ploieşti -cartier Buna 
Vestire " in anul 2018 ,precum 

Dezvoltarea zonelor 
defavorizate urbanistic  din 
Municipiul Ploiești presupune 
investiții majore, pe care 
autoritatea locală nu le poate 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
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si introducerea creditelor de 
angajament necesare 
contractării lucrării.                                            
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului                     
Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina      Grupul PMP 

susține în actuala situație 
bugetară a municipalității. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire în cadrul 
bugetului   Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 

beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1017.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de 10.500 mii 
lei pentru finanţarea obiectivului 
de investiţii "Modernizare Bdul 
Independentei"  in Municipiul 
Ploieşti ,in anul 2018 ,precum si 
introducerea creditelor de 
angajament necesare 
contractării lucrării.                                             
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Dezvoltarea zonelor 
defavorizate urbanistic din 
Municipiul Ploiești presupune 
investiții majore, pe care 
autoritatea locală nu le poate 
susține în actuala situație 
bugetară a municipalității. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire în cadrul 
bugetului   Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina      
Grupul PMP 

perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1018.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de 5.000 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului de 
investiţii" Extindere reţele 
subterane  in Municipiul Ploieşti 
- Cartier Mitica Apostol" in anul 
2018 ,precum si introducerea 
creditelor de angajament 
necesare contractării lucrării.                                            
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului                     
Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina      Grupul PMP 

Dezvoltarea zonelor 
defavorizate urbanistic din 
Municipiul Ploiești presupune 
investiții majore, pe care 
autoritatea locală nu le poate 
susține în actuala situație 
bugetară a municipalității. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire în cadrul 
bugetului   Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1019.  Ministerul Dezvoltării Alocarea sumei de 10.564 mii Dezvoltarea zonelor Se propune respingerea 
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Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

lei pentru finanţarea obiectivului 
de investiţii" Extindere reţele 
subterane  în Municipiul Ploieşti 
- Cartier Albert " in anul 2018 
,precum si introducerea 
creditelor de angajament 
necesare contractării lucrării.                                             
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina       
Grupul PMP 

defavorizate urbanistic din 
Municipiul Ploiești presupune 
investiții majore, pe care 
autoritatea locală nu le poate 
susține în actuala situație 
bugetară a municipalității. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire în cadrul 
bugetului   Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 

amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1020.   Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de 2.100 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului de 
investiţii" Extindere reţele 
subterane  in Municipiul Ploieşti 
- Cartier Rafov" în anul 2018 , 
precum şi introducerea 
creditelor de angajament 
necesare contractării lucrării.    
                                          
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Dezvoltarea zonelor 
defavorizate urbanistic din 
Municipiul Ploiești presupune 
investiții majore, pe care 
autoritatea locală nu le poate 
susține în actuala situație 
bugetară a municipalității. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire în cadrul 
bugetului   Ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina       
Grupul PMP 

Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 

estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1021.   Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de 2.500 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului de 
investiţii" Extindere reţele 
subterane  în Municipiul Ploiesti 
- Cartier Mimiu "în anul 2018 , 
precum şi introducerea 
creditelor de angajament 
necesare contractării lucrării. 
                                             
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina       
Grupul PMP 

Dezvoltarea zonelor 
defavorizate urbanistic din 
Municipiul Ploiești presupune 
investiții majore, pe care 
autoritatea locală nu le poate 
susține în actuala situație 
bugetară a municipalității. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire în cadrul 
bugetului   Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
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administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1022.   Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de 6.605 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului de 
investiţii" Extindere reţele 
subterane  în Municipiul Ploieşti 
- Cartier Eroilor" in anul 2018 , 
precum si introducerea 
creditelor de angajament 
necesare contractării lucrării. 
                                            
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina       
Grupul PMP 

Dezvoltarea zonelor 
defavorizate urbanistic din 
Municipiul Ploiești presupune 
investiții majore, pe care 
autoritatea locală nu le poate 
susține în actuala situație 
bugetară a municipalității. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire în cadrul 
bugetului   Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1023.   Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 50 “Programul 
privind Construcția de locuințe 
sociale conform Legii nr. 

Alocarea sumei de 16.378 mii 
lei pentru finanţarea obiectivului 
de investiţii Blocuri locuinţe 
sociale Cartier Libertăţii în 
Municipiul Ploieşti, în anul 2018 
,precum şi introducerea 
creditelor de angajament 

Categoriile sociale defavorizate 
urbanistic trebuie să 
beneficieze de șanse acordate 
de autorități pentru obținerea 
unei locuințe. În prezent, 
Municipiul Ploiești este deficitar 
la acest capitol, și nu poate 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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114/1996” 
 

necesare contractării lucrării.                                             
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina       
Grupul PMP 

susține integral, din bugetul 
local, asemenea investiții. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire în cadrul 
bugetului   Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 

de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al MDRAPFE este 
inclus obiectivul de investiţii 
„Program construcţii locuinţe 
pentru tineri destinate 
închirierii”, cheltuieli ce se 
detaliaza şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite 
 

1024.   Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de 5.608 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului de 
investiţii Consolidare şi 
refuncţionalizare Spital 
Municipal Ploieşti, în anul 2018, 
precum şi introducerea 
creditelor de angajament 
necesare contractării lucrării.                                              
 

Spitalele din Ploiești nu 
corespund, în prezent, 
cerințelor unor servicii medicale 
de calitate, nici din punct de 
vedere al condițiilor oferite 
pacienților, și nici din punct de 
vedere al dotărilor. 
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului                      
Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina       
Grupul PMP 

Prin redistribuire în cadrul 
bugetului  Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 

aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1025.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de 2.513 mii lei 
pentru finantarea obiectivului de 
investitii '"Construire gradinita 
cu program normal Aleea 
Strunga nr.2", in Municipiul 
Ploiesti, in anul 2018 ,precum si 
introducerea creditelor de 
angajament necesare 
contractarii lucrarii.                                             
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Bozianu Nicoleta 

Municipiul Ploiești înregistrează 
un deficit major al numărului de 
locuri în grădinițe, iar 
autoritatea locală nu poate 
susține un asemenea program 
de investiții. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire în cadrul 
bugetului  Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
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Cătălina      Grupul PMP prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1026.   Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de 13.260 mii 
lei pentru finanţarea obiectivului 
de investiţii "Modernizare str. 
Ştrandului"   în Municipiul 
Ploieşti - în anul 2018 ,precum 
si introducerea creditelor de 
angajament necesare 
contractării lucrării.                                              
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina       
Grupul PMP 

Dezvoltarea zonelor 
defavorizate din Municipiul 
Ploiești presupune investiții 
majore, pe care autoritatea 
locală nu le poate susține în 
actuala situație bugetară a 
municipalității. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire în cadrul 
bugetului  Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1027.    Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 

Alocarea sumei de 3.500  mii lei 
pentru finanţarea obiectivului de 
investiţii  "Construire grădiniţă 
cu program prelungit opt grupe 
,zona Bariera Bucureşti incinta 

Municipiul Ploiești înregistrează 
un deficit major al numărului de 
locuri în grădinițe, iar 
autoritatea locală nu poate 
susține un asemenea program 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
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Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Liceului  1 Mai "  in Municipiul 
Ploieşti - în anul 2018, precum 
si introducerea creditelor de 
angajament necesare 
contractării lucrării.    
                                          
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina       
Grupul PMP 

de investiții. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire în cadrul 
bugetului  Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 

beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1028.   Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de 6.000 mii de 
lei pentru finanțarea obiectivului 
de investiții „Reabilitare strada 
Calea Doftanei ” in Municipiul 
Campina ,in anul 2018,precum 
si introducerea creditelor de 
angajament necesare 
contractării lucrării.                         
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Dezvoltarea infrastructurii 
Municipiului Câmpina. Este o 
artera intens circulată care face 
legătura cu localităţile limitrofe 
,un punct de acces in municipiul 
Campina care nu a mai fost 
reabilitat de 40 de ani. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire în cadrul 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat  Bozianu Nicoleta 
Cătălina               
Grup PMP 

perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1029.   Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de 2.000  mii 
de lei pentru finanțarea 
obiectivului de investiții 
„Reabilitare strada Bobâlna ” în 
Municipiul Campina ,in anul 
2018 ,precum si introducerea 
creditelor de angajament 
necesare contractării lucrării.                        
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului                         
Deputat  Bozianu Nicoleta 
Cătălina               
Grup PMP 
 

Dezvoltarea infrastructurii 
Municipiului Câmpina. Este o 
strada intens  circulată din 
municipiul Campina care nu a 
mai fost reabilitata de 40 de ani. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire în cadrul 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1030.  Anexa nr. 3 / 15 Ministerul Se introduce în Anexa nr. 3 / 15 Cunoscut drept centru Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
 

/ 01 obiectivul de investiţii 
„Construire locuinţe pentru 
tineri, destinate închirierii, 
pentru specialişti din sănătate – 
Zona Grădinari A, etapa I” cu 
suma de 6.565 mii lei, 
Municipiul Iaşi, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
 
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

universitar de prestigiu în 
România, Iaşul este un pol de 
formare educaţională pentru 
foarte mulţi tineri din judeţele 
Moldovei. 
Prin HCL 379/29.11.2016 s-a 
aprobat Studiul de 
prefezabilitate pentru obiectivul 
menţionat. Actul administrativ a 
fost comunicat Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe fără 
un răspuns pozitiv până la 
acest moment 
 
Sursa de finanțare:   
 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 
 

amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al MDRAPFE este 
inclus obiectivul de investiţii 
„Program construcţii locuinţe 
pentru tineri destinate 
închirierii”, cheltuieli ce se 
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detaliaza şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
 
 

1031.  Anexa nr. 3 / 15  Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
 

Se introduce în Anexa nr. 3 / 15 
/ 01 obiectivul de investiţii 
„Construire locuinte colective in 
zona Gradinari” cu suma de 
65.559 mii lei, Municipiul Iaşi, 
judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
 

Suma necesară pentru 
construirea a 288 unităţi 
locative. Proiectul a trecut deja 
de prima etapă, fiind deja 
aprobaţi indicatorii tehnico-
economici prin 
HCL253/29.09.2016 
Sursa de finanțare:   
 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
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Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al MDRAPFE este 
inclus obiectivul de investiţii 
„Program construcţii locuinţe 
pentru tineri destinate 
închirierii”, cheltuieli ce se 
detaliaza şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
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1032.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 
1.000 mii lei cu destinația 
Reabilitare Drum Comunal 65 
Grui – Buciumeni, oraș Budești 
județ Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 1.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de 
credite/capitolul/titlul/articolul/ali
eneatul de unde se propune 
redistribuirea 

1033.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 
10.000 mii lei cu destinația 
Extindere rețea apă-canal, oraș 
Budești județ Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de    
credite/capitolul/titlul/articolul/al
neatul de unde se propune 
redistribuirea 

1034.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 
5.000 mii lei cu destinația 
Reabilitare 8 km de drum, oraș 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
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Budești județ Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 5.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de 
credite/capitolul/titlul/articolul/ali
eneatul de unde se propune 
redistribuirea 

1035.  Anexa 3/15  
Capitolul 7001 
Grupa 71 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
7001, Grupa 71, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
01, Alineat 38 cu suma de 
1.000 mii lei cu suma de 6.000 
mii lei cu destinația Construcție 
bloc de locuințe de serviciu 
pentru personalul medical care 
deservește Spitalul Județean 
Călărași 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 6.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de 
credite/capitolul/titlul/articolul/ali
eneatul de unde se propune 
redistribuirea 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 808 - 

 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

1036.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 55 
Titlul VII / Alte Transferuri 
Articol 01 
Alineat 13 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 55, Titlul VII / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 
5.000 mii lei cu destinația 
Elaborare studiu de 
prefezabilitate și fezabilitate 
pentru Obiectivul realizare port 
turistic în municipiul Călărași și 
municipiul Oltenița  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 5.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de 
credite/capitolul/titlul/articolul/ali
eneatul de unde se propune 
redistribuirea 
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Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 
 
 
 
 

1037.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Alexandru 
Odobescu, județ Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta 
  
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1038.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de 
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Alineat 38 creșă în comuna Belciugatele, 
județ Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

credite/capitolul/titlul/articolul/ 
alieneatul de unde se propune 
redistribuirea 

1039.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Borcea, județ 
Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de 
credite/capitolul/titlul/articolul/ 
alieneatul de unde se propune 
redistribuirea 
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crt. 
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Grup parlamentar PMP 
 

 

1040.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Căscioarele, 
județ Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1041.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Chirnogi, județ 
Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta 
  
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

1042.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Chiselet, județ 
Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta 
  
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1043.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
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Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Ciocănești, 
județ Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta 
  
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1044.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Crivăț, județ 
Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta 
  
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

1045.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Curcani, județ 
Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1046.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Cuza Vodă, 
județ Călărași 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

1047.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Dichiseni, 
județ Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta 
  
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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1048.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Dor Mărunt, 
județ Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1049.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Dorobanțu, 
județ Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

1050.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Dragalina, 
județ Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1051.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
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Articol 02 
Alineat 38 

mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Dragoș Vodă, 
județ Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

 
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1052.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Frăsinet, județ 
Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

renegocierii. 

1053.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Frumușani, 
județ Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1054.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Fundeni, județ 
Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

1055.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Gălbinași, 
județ Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1056.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Grădiștea,  
județ Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1057.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Gurbănești, 
județ Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

1058.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Ileana, județ 
Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1059.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Independența, 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
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județ Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

propune redistribuirea 

1060.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Jegălia, județ 
Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta 
  
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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1061.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Lehliu, județ 
Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta 
  
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1062.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Luica, județ 
Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta 
  
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

1063.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Lupșanu, 
județ Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta 
  
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1064.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
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unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Mânăstirea, 
județ Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1065.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Mitreni, județ 
Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta 
  
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

1066.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Modelu, județ 
Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta 
  
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1067.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Nana, județ 
Călărași 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

1068.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Nicolae 
Bălcescu, județ Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1069.  Anexa 3/15  Se suplimentează Capitolul Realizarea acestui obiectiv este Se propune respingerea 
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Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Perișoru, județ 
Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1070.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Plătărești, 
județ Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta 
  
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

1071.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Radovanu, 
județ Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1072.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
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Alineat 38 creșă în comuna Roseți, județ 
Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1073.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Sărulești, 
județ Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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Grup parlamentar PMP 
 

 

1074.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Sohatu, județ 
Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta 
  
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1075.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Spanțov, județ 
Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

1076.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Șoldanu, județ 
Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1077.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
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Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Ștefan cel 
Mare, județ Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1078.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Ștefan Vodă, 
județ Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

1079.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Tămădău 
Mare, județ Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta 
  
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1080.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Ulmeni, județ 
Călărași 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

1081.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Ulmu, județ 
Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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1082.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Unirea, județ 
Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1083.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Valea Argovei, 
județ Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

1084.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Vasilați, județ 
Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1085.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
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Articol 02 
Alineat 38 

mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Vâlcelele, 
județ Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

 
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1086.  Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unități ale administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale 
administrației Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 956 
mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Vlad Țepeș 
județ Călărași 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivității 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta 
  
Sursa de finanțare:  
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III)  
cu suma de 10.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligațiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare față de obligațiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței 
actuale și putând fi supusă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

renegocierii. 
 

1087.  Anexa 3/15/02 
Capitol 5001 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art. 02 
Alin.09, Finanțarea acțiunilor 
privind reducerea riscului 
seismic al construcțiilor 
existente cu destinație de 
locuință 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 20.000 mii lei pentru 
bugetul Consiliului General al 
Municipiului București cu 
destinația Programul de 
reabilitare a clădirilor 
expertizate tehnic cu risc 
seismic.  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Deputat Steriu Valeriu-Andrei 
Grup parlamentar PMP 

Suma alocată în buget nu este 
suficientă pentru consolidarea 
tuturor clădirilor expertizate 
tehnic cu risc seismic, de aceea 
propun suplimentarea bugetului 
cu 20.000 mii lei, fiind vorba 
despre o chestiune de interes 
public, eliminarea unui pericol 
public și de siguranța 
cetățenilor.  
 
Sursa de finanțare:  
diminuarea cu suma de 20.000 
mii lei a bugetului Ministerului 
Transporturilor, Anexa 3/24, 
Capitolul 8401/Grupa30/Titlul III 
Dobânzi/Art.02/Alin.02   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Bugetul Ministerului 
Transporturilor a fost 
dimensionat potrivit obiectivelor 
stabilite pe anul 2018. 

1088.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Armeniș, judeţul 
Caraș-Severin”  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Bugetul Ministerului 
Transporturilor a fost 
dimensionat potrivit obiectivelor 
stabilite pe anul 2018. 
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pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 
 
 
 

1089.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Bănia,  judeţul 
Caraș-Severin”  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

1090.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Băuțar, judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

1091.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Berliște,  judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1092.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Berzeasca, judeţul 
Caraș-Severin”  

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
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ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1093.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Berzovia,  judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

1094.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Bolvașnița, judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

1095.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Bozovici,  judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1096.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
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Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

în comuna Brebu,  judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1097.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Brebu Nou, judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

1098.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Buchin, judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

1099.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Bucoșnișa, judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1100.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Carașova, judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1101.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Cărbunari, judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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 amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

1102.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Ciclova Română, 
judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 



 

 

Nr. 
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Grupul PMP creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

1103.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Ciuchici,  judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 



 

 

Nr. 
crt. 
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1104.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Ciudanovița, judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1105.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Constantin 
Daicoviciu, judeţul Caraș-
Severin”  
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

1106.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Copăcele,  judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

1107.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Cornea, judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

1108.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Cornereva, judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1109.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 

 
Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Coronini,  judeţul 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
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ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1110.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Dalboșeț,  judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

1111.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Doclin,  judeţul 
Caraș-Severin”  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

1112.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Dognecea, judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1113.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 860 - 

Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

în comuna Domașnea, judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1114.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Eftimie Murgu, 
judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

1115.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Ezeriș, judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

1116.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Fârliug, judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1117.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 863 - 

Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Forotic, judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1118.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Gârnic,  judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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 amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

1119.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Glimboca, judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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Grupul PMP creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

1120.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Goruia, judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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1121.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Grădinari,  judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1122.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Iablanița,  judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

1123.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Lăpușnicel, judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

1124.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Lăpușnicu Mare, 
judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

1125.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Luncavița, judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1126.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Lupac, judeţul 
Caraș-Severin”  

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
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ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1127.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Marga,  judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

1128.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Măureni, judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

1129.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Mehadia, judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1130.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
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Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

în comuna Mehadica, judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1131.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Năidaș, judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

1132.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Obreja,  judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

1133.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Ocna de Fier, 
judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1134.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: Sursa 
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Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Păltiniș, judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018.. 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1135.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Pojejena, judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: Sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018. 
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 amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 

1136.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Prigor, judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: Sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018.. Sursa 
de finantare nu poate fi avuta in 
vedere nu se precizează 
ordonatorul principal de credite, 
capitolul, titlul, articolul, alineatul 
de unde se propune 
redistribuirea 
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Grupul PMP creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

1137.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Răcășdia,  judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: Sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018.. Sursa 
de finantare nu poate fi avuta in 
vedere nu se precizează 
ordonatorul principal de credite, 
capitolul, titlul, articolul, alineatul 
de unde se propune 
redistribuirea 
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1138.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Ramna, judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: Sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018.. Sursa 
de finantare nu poate fi avuta in 
vedere nu se precizează 
ordonatorul principal de credite, 
capitolul, titlul, articolul, alineatul 
de unde se propune 
redistribuirea 

1139.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Rusca Montană, 
judeţul Caraș-Severin”  
 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: Sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
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Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018.. Sursa 
de finantare nu poate fi avuta in 
vedere nu se precizează 
ordonatorul principal de credite, 
capitolul, titlul, articolul, alineatul 
de unde se propune 
redistribuirea 

1140.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Sacu,  judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: Sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018. 
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și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

1141.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Sasca Montană, 
judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: Sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018.. Sursa 
de finantare nu poate fi avuta in 
vedere nu se precizează 
ordonatorul principal de credite, 
capitolul, titlul, articolul, alineatul 
de unde se propune 
redistribuirea 
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Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

1142.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Sichevița, judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: Sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018.. Sursa 
de finantare nu poate fi avuta in 
vedere nu se precizează 
ordonatorul principal de credite, 
capitolul, titlul, articolul, alineatul 
de unde se propune 
redistribuirea. 

1143.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 

 
Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Slatina-Timiș, 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: Sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
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ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018.. Sursa 
de finantare nu poate fi avuta in 
vedere nu se precizează 
ordonatorul principal de credite, 
capitolul, titlul, articolul, alineatul 
de unde se propune 
redistribuirea. 

1144.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

 
Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Socol,  judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: Sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018.. 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

1145.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Șopotu Nou,  judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: Sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018.. Sursa 
de finantare nu poate fi avuta in 
vedere nu se precizează 
ordonatorul principal de credite, 
capitolul, titlul, articolul, alineatul 
de unde se propune 
redistribuirea 
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de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

1146.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Târnova,  judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: Sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018.. Sursa 
de finantare nu poate fi avuta in 
vedere nu se precizează 
ordonatorul principal de credite, 
capitolul, titlul, articolul, alineatul 
de unde se propune 
redistribuirea 

1147.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Teregova, judeţul 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: Sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
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Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018.. Sursa 
de finantare nu poate fi avuta in 
vedere nu se precizează 
ordonatorul principal de credite, 
capitolul, titlul, articolul, alineatul 
de unde se propune 
redistribuirea 

1148.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Ticvaniu Mare, 
judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: Sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018.. Sursa 
de finantare nu poate fi avuta in 
vedere nu se precizează 
ordonatorul principal de credite, 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

capitolul, titlul, articolul, alineatul 
de unde se propune 
redistribuirea 

1149.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Topleț,  judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: Sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018. 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea 
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Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

1150.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Turnu Ruieni,  
judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: Sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018. 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea. 

1151.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: Sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 889 - 

Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

în comuna Văliug, judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018. 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea. 
 

1152.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Vărădia,  judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: Sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018. 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere nu se 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 890 - 

pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

precizează ordonatorul principal 
de credite, capitolul, titlul, 
articolul, alineatul de unde se 
propune redistribuirea. 

1153.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Vermeș, judeţul 
Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: Sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018. Sursa 
de finantare nu poate fi avuta in 
vedere nu se precizează 
ordonatorul principal de credite, 
capitolul, titlul, articolul, alineatul 
de unde se propune 
redistribuirea. 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 891 - 

 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

1154.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

 
Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Vrani, judeţul Caraș-
Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: Sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018. Sursa 
de finantare nu poate fi avuta in 
vedere nu se precizează 
ordonatorul principal de credite, 
capitolul, titlul, articolul, alineatul 
de unde se propune 
redistribuirea. 

1155.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 

 
Se suplimentează bugetul cu 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: Sursa 
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Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 

suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-
Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018. Sursa 
de finantare nu poate fi avuta in 
vedere nu se precizează 
ordonatorul principal de credite, 
capitolul, titlul, articolul, alineatul 
de unde se propune 
redistribuirea. 

1156.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii Construirea unei creșe 
în comuna Zorlențu Mare,  
judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: Sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018. Sursa 
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 amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:   
Diminuarea bugetului cu suma 
de 956 mii lei din cadrul 
Anexei3/65, Grupa 30, Titlul III 
Dobânzi. 

de finantare nu poate fi avuta in 
vedere nu se precizează 
ordonatorul principal de credite, 
capitolul, titlul, articolul, alineatul 
de unde se propune 
redistribuirea. 

1157.  Anexa3/15 
Capitol 5001/ Subcapitol 01/ 
Grupa51/ Titlul VI / 
Art.02/Alin.38 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de    500 mii lei pentru un 
canal de scurgere apă pluvială 
și mutarea și redimensionarea 
podului de scurgere sub DN6 
(E70), localitate Plugova, 
comuna Mehadia, județ Caraș-
Severin. 
 
Deputat PMP 
Ion TABUGAN 
Grup Parlamentar PMP 
 

Suma este necesară pentru 
realizarea unui canal de 
scurgere a apei fluviale și 
redimensionării podului de 
scurgere din satul Plugova, 
comuna Mehadia, județ Caraș-
Severin. 
 
Sursa de finanțare:   
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziția Guvernului, Anexa 2, 
Capitolul 5001, Grupa 50, Titlul 
V. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: Sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018. 

1158.  Anexa3/15 
Capitol 7000/ Subcapitol 
01/Grupa51/ Titlul VI 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de    7.206 mii lei pentru 
construcția unei stații de 

Suma este necesară pentru 
construcția unei stații de 
epurare în satul Mehadia, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: Sursa 
de finanţare menţionată nu 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 894 - 

Transferuri între unități ale 
administrației publice, II Credite 
bugetare 

epurare în satul Mehadia, 
comuna Mehadia, județ Caraș-
Severin. 
 
 
Deputat PMP 
Ion TABUGAN 
Grup Parlamentar PMP 
 
 

comuna Mehadia, județ Caraș-
Severin. 
 
Sursa de finanțare:   
diminuarea cu suma de 7.206 
mii lei a bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice, Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, 
Cap.5001, Grupa 30, titlul III 
Dobânzi, credite bugetare. 

poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018. 

1159.  Anexa3/15 
Capitol 5001/ Subcapitol 01/ 
Grupa51/ Titlul VI / 
Art.02/Alin.38 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 500 mii 
lei pentru modernizarea podului 
de peste râul Nera, din satul 
Borlovenii Vechi, comuna 
Prigor, județ Caraș-Severin. 
 
Deputat PMP 
Ion TABUGAN 
Grup Parlamentar PMP 
 
 

Suma este necesară pentru 
modernizarea podului de peste 
râul Nera, din satul Borlovenii 
Vechi, comuna Prigor, județ 
Caraș-Severin. 
 
Sursa de finanțare:   
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziția Guvernului, Anexa 2, 
Capitolul 5001, Grupa 50, Titlul 
V. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: Sursa 
de finanţare nu poate fi avută în 
vedere întrucât potrivit art. 30 
din Legea  nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
se repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar 
 

1160.  Anexa3/15 
Capitol 5001/ Subcapitol 01/ 
Grupa51/ Titlul VI / 
Art.02/Alin.38 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de    1 000 mii lei pentru 
pasarelă trecere DN6 (E70) 
Comuna Mehadia, județ Caraș 
Severin 
 
Deputat PMP 
Ion TABUGAN 
Grup Parlamentar PMP 

Suma este necesară pentru 
construcția unei pasarele de 
trecere DN6(E70) în Comuna 
Mehadia, județ Caraș-Severin 
 
Sursa de finanțare:  diminuarea 
cu suma de 1.000 mii lei a 
bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice, Acțiuni Generale, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: Sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
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Anexa 3/65/02, Cap.5001, 
Grupa 30, titlul III Dobânzi, 
credite bugetare 

institutii pe  anul  2018. 

1161.  Anexa3/15 
Capitol 5001/ Subcapitol 01/ 
Grupa51/ Titlul VI / 
Art.02/Alin.38 

 
Se suplimentează bugetul cu 
suma de    35.000 mii lei pentru 
cofinanțarea extinderii 
alimentării cu apă, lucrări de 
canalizare și epurare în orașele 
și comunele din Caraș-Severin 
 
Deputat PMP 
Ion TABUGAN 
Grup Parlamentar PMP 
 
 
 

 
Suma este necesară pentru 
pentru cofinanțarea extinderii 
alimentării cu apă, lucrări de 
canalizare și epurare în orașele 
și comunele din Caraș-Severin. 
 
Sursa de finanțare:  diminuarea 
cu suma de 35.000 mii lei a 
bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice, Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Cap.5001, 
Grupa 30, titlul III Dobânzi, 
credite bugetare  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: Sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018. 

1162.  Anexa 3/15 
Capitol 5001/ Subcapitol 01/ 
Grupa51/ Titlul VI / 
Art.02/Alin.38 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de    1.000 mii lei pentru 
continuarea lucrărilor la Centrul 
Multicultural Hercules, 
reabilitarea clădirii 
cinematografului și extinderea 
cu un corp de clădire p+1+2 
 
 
Deputat PMP 
Ion TABUGAN 
Grup Parlamentar PMP 
 
 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor la Centrul 
Multicultural Hercules, 
reabilitarea clădirii 
cinematografului și extinderea 
clădirii. Este un proiect 
important pentru regenerarea 
urbană a orașului Băile 
Herculane. 
 
Sursa de finanțare:   
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziția Guvernului, Anexa 2, 
Capitolul 5001, Grupa 50, Titlul 
V. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: Sursa 
de finanţare nu poate fi avută în 
vedere întrucât potrivit art. 30 
din Legea  nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
se repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar 
 

1163.  Anexa 3/15 
Capitol 7000/ Subcapitol 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de   4.000 mii lei pentru 

Sursa de finanțare:   
diminuarea cu suma de 4.000 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: Sursa 
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01/Grupa51/ Titlul VI 
Transferuri între unități ale 
administrației publice, II Credite 
bugetare 

amenajare drumuri agricole pe 
o lungime de 5 km, în Comuna 
Mehadica, județ Caraș- Severin 
 
Deputat PMP 
Ion TABUGAN 
Grup Parlamentar PMP 

mii lei a bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice, Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, 
Cap.5001, Grupa 30, titlul III 
Dobânzi, credite bugetare. 

de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018. 

1164.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Aita Mare, Jud 
Covasna 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea 
teritoriului a Camerei 
Deputatilor Comisia pentru 
administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Autori: 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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teritoriului a Camerei 
Deputatilor Comisia pentru 
administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe   
Senator PMP 

1165.   
 
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Reci, Jud 
Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1166.    Motivatia amendamentului Se propune respingerea 
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Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Arcuș, 
jud.Covasna 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe ,  
Senator PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1167.   
 
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Barcani, 
jud.Covasna 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe ,  
Senator PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1168.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Bațani, Jud 
Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
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Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1169.   
 
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Belin, Jud 
Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1170.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Bixad, Jud 
Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
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administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe  
Senator PMP 

de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1171.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Bodoc, Jud 
Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1172.   
 
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Boroșneu 
Mare, Jud Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1173.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 903 - 

Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

creșe in comuna Braduț, Jud 
Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe  
Senator PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1174.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Brateș, Jud 
Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe  
Senator PMP 

2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1175.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725  
“Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Brețcu, Jud 
Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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a. 

1176.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Catalina, Jud 
Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1177.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Cernat, Jud 
Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe  
Senator PMP 

amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1178.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Chichiș, Jud 
Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
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school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1179.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Comandău, 
Jud Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1180.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Dalnic, Jud 
Covasna. 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe  
Senator PMP 

în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1181.   
 
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Dobârlău, Jud 
Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
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Gheorghe  
Senator PMP 

“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1182.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Estelnic, Jud 
Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1183.    Motivatia amendamentului Se propune respingerea 
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Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Ghelnița, Jud 
Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe  
Senator PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1184.   
 
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Ghidfălău, Jud 
Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe  
Senator PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1185.   
 
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Hăghig, Jud 
Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
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Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1186.   
 
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Ilieni, Jud 
Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1187.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Lemnia, Jud 
Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
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administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe  
Senator PMP 

de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1188.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Malnaș, Jud 
Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 



 

 

Nr. 
crt. 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1189.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Mereni, Jud 
Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1190.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

creșe in comuna Micfalău, Jud 
Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe  
Senator PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1191.   
 
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Moacșa, Jud 
Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe  
Senator PMP 

2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1192.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Ojdula, Jud 
Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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a. 

1193.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Ozun, Jud 
Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1194.   
 
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Poian, Jud 
Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe  
Senator PMP 

amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1195.   
 
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Sânzieni, Jud 
Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
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school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1196.   
 
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Sita Buzăului, 
Jud Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1197.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Turia, Jud 
Covasna. 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 920 - 

 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe  
Senator PMP 

în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1198.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Vâlcele, Jud 
Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
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Gheorghe  
Senator PMP 

“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1199.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Valea Crișului, 
Jud Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1200.    Motivatia amendamentului Se propune respingerea 
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Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Valea Mare, 
Jud Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe  
Senator PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1201.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Vârghiș, Jud 
Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe  
Senator PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1202.   
 
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Zăbala, Jud 
Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
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Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1203.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Zagon, Jud 
Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului Baciu 
Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1204.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Andreiașu de Jos, judetul 
Vrancea” cu suma de 2.000 mii 
lei 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 
 

1205.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Bălești, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1206.  anexa 3/15/26 Finantarea obiectivului de Motivaţia amendamentului  Se propune respingerea 
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cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Bârsești, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1207.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Biliești, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 
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Grupul PMP 

1208.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Boghești, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1209.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Bolotești, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 
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Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

1210.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Bordești, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1211.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Broșteni, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

1212.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Câmpineanca, judetul Vrancea” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1213.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Câmpuri, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

1214.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Cârligele, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1215.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Chiojdeni, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

a. 
 

1216.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Ciorăști, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1217.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Corbița, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 932 - 

administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

1218.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Cotești, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1219.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Dumbrăveni, judetul Vrancea” 
cu suma de 2.000 mii lei 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Național de Dezvoltare Locală 

1220.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Dumitrești, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1221.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
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Etapa a II-a” 
 

Fitionești, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1222.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Garoafa, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1223.  anexa 3/15/26 Finantarea obiectivului de Motivaţia amendamentului  Se propune respingerea 
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cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Golești, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1224.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Gologanu, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 936 - 

Grupul PMP 

1225.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Gugești, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1226.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Gura Caliței, judetul Vrancea” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 
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Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

1227.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Homocea, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1228.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Jariștea, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

1229.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Jitia, judetul Vrancea” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1230.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Măicănești, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

1231.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Mera, judetul Vrancea” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1232.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Milcovul, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

a. 
 

1233.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Movilița, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1234.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Nănești, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

1235.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Năruja, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Maieru 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1236.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Negrilești, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Național de Dezvoltare Locală 

1237.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Nereju, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica  
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1238.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Etapa a II-a” 
 

Nistorești, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1239.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Obrejița, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1240.  anexa 3/15/26 Finantarea obiectivului de Motivaţia amendamentului  Se propune respingerea 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Paltin, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1241.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Păulești, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 945 - 

Grupul PMP 

1242.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Păunești, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1243.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Ploscuțeni, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

1244.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Poiana Cristei, judetul Vrancea” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1245.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Popești, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

1246.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Pufești, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1247.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Răcoasa, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

1248.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Răstoaca, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1249.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Reghiu, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 



 

 

Nr. 
crt. 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

a. 
 

1250.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Ruginești, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1251.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Sihlea, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

1252.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Slobozia Bradului, judetul 
Vrancea” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1253.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Slobozia Ciorăști, judetul 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
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crt. 
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 Vrancea” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1254.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Soveja, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1255.  anexa 3/15/26 Finantarea obiectivului de Motivaţia amendamentului  Se propune respingerea 
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cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Spulber, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1256.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Străoane, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 
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Grupul PMP 

1257.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Suraia, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1258.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Tâmboești, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 
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Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

1259.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Tănăsoaia, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica  
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1260.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Tătăranu, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

1261.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Tulnici, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1262.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Țifești, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

1263.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Urechești, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1264.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Valea Sării, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

a. 
 

1265.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Vânători, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1266.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Vârteșcoiu, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 
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administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

1267.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Vidra, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1268.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Vintileasca, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Național de Dezvoltare Locală 

1269.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Vizantea - Livezi, judetul 
Vrancea” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1270.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
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Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

capele mortuare in comuna 
Vrâncioaia, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

1271.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Vulturu, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 
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1272.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Andreiașu de 
Jos, judetul Vrancea” cu suma 
de 956 mii lei 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1273.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Bălești, judetul 
Vrancea” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
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pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1274.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Bârsești, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
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Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1275.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Biliești, judetul 
Vrancea” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1276.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Boghești, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1277.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Bolotești, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
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BĂDULESCU 
Grupul PMP 

educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1278.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Bordești, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1279.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului 
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Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

crese in comuna Broșteni, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1280.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Câmpineanca, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1281.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Câmpuri, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
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Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

fondurilor europene. 

1282.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Cârligele, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1283.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Chiojdeni, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1284.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Ciorăști, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
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creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1285.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Corbița, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1286.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Cotești, 
judetul Vrancea” cu suma de 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
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 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1287.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Dumbrăveni, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
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și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1288.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Dumitrești, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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1289.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Fitionești, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1290.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Garoafa, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
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pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1291.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Golești, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
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Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1292.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Gologanu, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1293.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Gugești, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1294.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Gura Caliței, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
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BĂDULESCU 
Grupul PMP 

educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1295.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Homocea, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1296.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului 
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Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

crese in comuna Jariștea, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1297.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Jitia, judetul 
Vrancea” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1298.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Măicănești, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 
amendamentului 
întrucât:Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene 
încheie cu beneficiarii contracte 
de finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
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Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

fondurilor europene. 

1299.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Mera, judetul 
Vrancea” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât:  

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare , pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

1300.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Milcovul, 
judetul Vrancea” cu suma de 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare , pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

1301.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Movilița, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare , pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

1302.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Nănești, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare , pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 
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Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

1303.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Năruja, judetul 
Vrancea” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare , pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 
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Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

1304.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Negrilești, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare , pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 
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fondurilor europene. 

 

1305.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Nereju, judetul 
Vrancea” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare , pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

1306.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Nistorești, 
judetul Vrancea” cu suma de 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare , pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

1307.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Obrejița, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare , pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

1308.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Paltin, judetul 
Vrancea” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare , pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 
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Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

1309.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Păulești, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare , pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 
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Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

1310.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Păunești, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare , pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 
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fondurilor europene. 

 

1311.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Ploscuțeni, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare , pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

1312.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Poiana Cristei, 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 
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Etapa a II-a” 
 

judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare , pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

1313.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Popești, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare , pe o perioadă de 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

1314.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Pufești, judetul 
Vrancea” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare , pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 
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și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

1315.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Răcoasa, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare , pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 994 - 

school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

1316.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Răstoaca, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare , pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 
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fondurilor europene. 

 

1317.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Reghiu, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene încheie cu 

beneficiarii contracte de 

finanțare , pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita 

creditelor de angajament 

aprobate şi a creditelor 

bugetare aprobate şi/sau 

estimate cu această destinaţie, 

fără eşalonarea anuală a 

creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată 

perioada de finanţare pentru 

proiectele prevăzite în lista de 

obiective propuse spre 

finanţare, listă care se aprobată 

prin ordin al ministrului 

dezvoltării regionale,  

administraţiei publice și 

fondurilor europene. 

 

1318.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Ruginești, 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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Etapa a II-a” 
 

judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1319.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Sihlea, judetul 
Vrancea” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1320.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Slobozia 
Bradului, judetul Vrancea” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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a. 

1321.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Slobozia 
Ciorăști, judetul Vrancea” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1322.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Soveja, judetul 
Vrancea” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1323.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Spulber, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
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school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1324.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Străoane, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1325.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Suraia, judetul 
Vrancea” cu suma de 956 mii 
lei 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1326.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Tâmboești, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
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Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1327.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Tănăsoaia, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1328.  anexa 3/15/26 Finantarea obiectivului de Motivatia amendamentului Se propune respingerea 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 1003 - 

cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

investitii „Construirea unei 
crese in comuna Tătăranu, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1329.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Tulnici, judetul 
Vrancea” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1330.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Țifești, judetul 
Vrancea” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
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Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1331.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Urechești, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1332.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Valea Sării, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
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administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1333.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Vânători, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 1007 - 

Grupul PMP prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1334.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Vârteșcoiu, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1335.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Vidra, judetul 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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Etapa a II-a” 
 

Vrancea” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1336.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Vintileasca, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1337.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Vizantea - 
Livezi, judetul Vrancea” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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a. 

1338.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Vrâncioaia, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1339.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
crese in comuna Vulturu, 
judetul Vrancea” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1340.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Baia, județul 
Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
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school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1341.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Beidaud, 
județul Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1342.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Beștepe, 
județul Tulcea. 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1343.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna C.A. Rosetti, 
județul Tulcea. 

 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1344.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Carcaliu, 
județul Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1345.    Motivatia amendamentului Se propune respingerea 



 

 

Nr. 
crt. 
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Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Casimcea, 
județul Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1346.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Ceamurlia de 
Jos, județul Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1347.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Ceatalchioi, 
județul Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  



 

 

Nr. 
crt. 
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Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1348.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Cerna, județul 
Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1349.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Chilia Veche, 
județul Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1350.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Ciucurova, 
județul Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 



 

 

Nr. 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1351.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Crișan, județul 
Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1352.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

creșe in comuna Dăeni, județul 
Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1353.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Dorobanțu, 
județul Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 



 

 

Nr. 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1354.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Finantarea 
obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in 
comuna Frecăței, județul 
Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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a. 

1355.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Greci, județul 
Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1356.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Grindu, județul 
Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 1023 - 

Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1357.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Hamcearca, 
județul Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
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school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1358.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Horia, județul 
Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1359.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna I.C. Brătianu, 
județul Tulcea. 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1360.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Izvoarele, 
județul Tulcea. 
 
Ion TULCEA, PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
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“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1361.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Jijila, județul 
Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1362.    Motivatia amendamentului Se propune respingerea 
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Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Jurilovca, 
județul Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1363.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Luncavița, 
județul Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1364.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Mahmudia, 
județul Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
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Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1365.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Maliuc, județul 
Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1366.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Mihai Bravu, 
județul Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
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administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1367.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Mihail 
Kogălniceanu, județul Buzau. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1368.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Murighiol, 
județul Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1369.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

creșe in comuna Nalbant, 
județul Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1370.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Niculițel, 
județul Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1371.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Nufăru, județul 
Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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a. 

1372.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Ostrov, județul 
Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1373.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Pardina, 
județul Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1374.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Peceneaga, 
județul Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
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school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1375.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Sarichioi, 
județul Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1376.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Sfântu 
Gheorghe, județul Tulcea. 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1377.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in Slava Cercheză, 
județul Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
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- 1038 - 

Senator PMP Ion GANEA “Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1378.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Smârdan, 
județul Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1379.    Motivatia amendamentului Se propune respingerea 
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Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Somova, 
județul Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1380.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Stejaru, 
județul Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1381.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Topolog, 
județul Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
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Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1382.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Turcoaia, 
județul Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1383.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Valea 
Nucarilor, județul Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
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administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1384.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Valea Teilor, 
județul Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1385.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Văcăreni, 
județul Tulcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1386.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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Etapa a II-a”. 
 
 

creșe in comuna Agrij, judetul 
Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1387.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Almașu, 
judetul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1388.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Băbeni, 
judetul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 1046 - 

a. 

1389.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Bălan, judetul 
Sălaj. 

 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1390.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Bănișor, 
judetul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1391.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Benesat, 
judetul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
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school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1392.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Bobota, 
judetul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1393.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Bocșa judetul 
Sălaj. 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1394.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Boghiș, judetul 
Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
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Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1395.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Buciumi, 
judetul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1396.  Anexa 3/15/26    Motivatia amendamentului Se propune respingerea 
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cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Camăr, judetul 
Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1397.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Carastelec, 
judetul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1398.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Chieșd, 
judetul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1399.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Cizer, judetul 
Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1400.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Coșeiu, 
judetul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1401.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Crasna, 
judetul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1402.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Creaca, 
judetul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1403.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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- 1056 - 

Etapa a II-a”. 
 
 

creșe in comuna Crișeni, 
judetul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1404.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Cristolț, 
judetul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 



 

 

Nr. 
crt. 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1405.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Cuzăplac, 
judetul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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a. 

1406.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Dobrin, judetul 
Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1407.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Dragu, judetul 
Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1408.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Fildu de Jos, 
judetul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
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school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1409.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Gâlgău, 
judetul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1410.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Gârbou, 
judetul Sălaj. 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1411.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Halmășd, 
judetul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
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Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1412.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Hereclean, 
judetul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1413.  Anexa 3/15/26    Motivatia amendamentului Se propune respingerea 
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cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Hida, judetul 
Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1414.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Horoatu 
Crasnei, judetul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1415.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Ileanda, 
judetul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
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crt. 
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Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1416.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Ip,  judetul 
Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1417.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Letca, judetul 
Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
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administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1418.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Lozna, judetul 
Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1419.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Măeriște, 
judetul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1420.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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Etapa a II-a”. 
 
 

creșe in comuna Marca, judetul 
Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1421.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Meseșenii de 
Jos, judetul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1422.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Mirșid, judetul 
Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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a. 

1423.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Năpradea, 
judetul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1424.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Nușfalău, 
judetul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1425.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Pericei, judetul 
Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
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school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1426.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Plopiș, judetul 
Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1427.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Poiana 
Blenchii, judetul Sălaj. 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1428.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Românași, 
judetul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
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Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1429.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Rus, judetul 
Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1430.  Anexa 3/15/26    Motivatia amendamentului Se propune respingerea 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 1075 - 

cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Sălățig, judetul 
Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1431.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Sâg, judetul 
Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1432.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Sânmihaiu 
Almașului, judetul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
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Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1433.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Someș-
Odorhei, judetul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1434.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Surduc, 
judetul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
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administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1435.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Șamșug, 
judetul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1436.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Sărmășag, 
judetul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1437.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Etapa a II-a”. 
 
 

creșe in comuna Șimișna, 
judetul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1438.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Treznea, 
judetul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1439.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Valcău de Jos, 
judetul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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- 1082 - 

a. 

1440.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Vârșolț, 
judetul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1441.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Zalha, judetul 
Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1442.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Zimbor, 
judetul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
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school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1443.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Adâncata, 
judeţul Ialomița. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1444.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Albești, judeţul 
Ialomița. 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1445.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Alexeni, 
judetul Ialomița. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Senator PMP Ionașcu Gabi “Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1446.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Andrășești, 
judetul Ialomița.   

 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1447.    Motivatia amendamentului Se propune respingerea 
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Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Armășești, 
judetul Ialomița. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1448.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Axintele, 
judetul Ialomița. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1449.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Balaciu, 
judetul Ialomița. 
  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
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Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1450.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Bărbulești, 
judetul Ialomița. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1451.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Bărcănești, 
judetul Ialomița. 
 
 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1452.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna  Borănești, 
judetul Ialomița. 
  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1453.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Bordușani, 
judetul Ialomița. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1454.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. creșe in comuna Brazii, judetul 
Ialomița. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1455.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Bucu, judetul 
Ialomița. 
  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1456.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Buești, judetul 
Ialomița. 
  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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a. 

1457.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Ciocârlia, 
judetul Ialomița. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1458.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Ciochina, 
judetul Ialomița. 
  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1459.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Ciulnița, 
judetul Ialomița. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
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school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1460.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Cocora, 
judetul Ialomița. 
  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1461.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Colelia, judetul 
Ialomița. 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1462.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Cosâmbești, 
judetul Ialomița. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
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Senator PMP Ionașcu Gabi “Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1463.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Coșereni, 
judetul Ialomița. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1464.    Motivatia amendamentului Se propune respingerea 
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Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Drăgoești, 
judetul Ialomița. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1465.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Dridu, judetul 
Ialomița. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1466.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Făcăeni, 
judetul Ialomița. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
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Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1467.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Gorbovi, 
judetul Ialomița. 
  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1468.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Gheorghe 
Doja, judetul Ialomița. 
 
 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1469.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Gheorghe 
Lazăr, judetul Ialomița. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 



 

 

Nr. 
crt. 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1470.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Giurgeni, 
judetul Ialomița. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1471.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. creșe in comuna Grindu, judetul 
Ialomița. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1472.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Grivița, judetul 
Ialomița. 
  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
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crt. 

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

 

- 1105 - 

pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1473.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Gura Ialomiței, 
judetul Ialomița. 
  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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a. 

1474.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Ion Roată, 
judetul Ialomița. 
  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1475.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Jilavele, 
judetul Ialomița. 
  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1476.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Maia, judetul 
Ialomița. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
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school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1477.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Manasia, 
judetul Ialomița. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1478.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Mărculești, 
judetul Ialomița. 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1479.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Mihail 
Kogalniceanu, judetul Ialomița. 
  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1480.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Miloșești, 
judetul Ialomița. 
  
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1481.    Motivatia amendamentului Se propune respingerea 
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crt. 
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Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Moldoveni, 
judetul Ialomița. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1482.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Movila, judetul 
Ialomița. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 



 

 

Nr. 
crt. 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1483.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Movilița, 
judetul Ialomița. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  



 

 

Nr. 
crt. 
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Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1484.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Munteni-
Buzău, judetul Ialomița. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1485.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Ograda, 
judetul Ialomița. 
 
 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1486.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Perieți judetul  
Ialomița. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
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prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1487.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Platonești, 
judetul Ialomița. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1488.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. creșe in comuna Reviga, 
judetul Ialomița. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1489.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Roșiori, 
judetul  Ialomița.. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1490.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Sălcioara, 
judetul Ialomița. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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a. 

1491.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Aghireșu, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1492.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Aiton, județul 
Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1493.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Aluniș, județul 
Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
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school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1494.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Apahida, 
județul Cluj. 

 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1495.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Așchileu, 
județul Cluj. 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1496.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Baciu, județul 
Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
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Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1497.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Băișoara, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1498.    Motivatia amendamentului Se propune respingerea 
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Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Beliș, județul 
Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1499.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Bobâlna, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1500.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Bonțida, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 



 

 

Nr. 
crt. 
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Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1501.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Borșa, județul 
Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1502.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Buza, județul 
Cluj. 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1503.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Căianu, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
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și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1504.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Călărași, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
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a. fondurilor europene. 
 

1505.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Călățele, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1506.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Cămărașu, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
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administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1507.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Căpușu Mare, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
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LUNGU educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1508.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Cășeiu, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 



 

 

Nr. 
crt. 
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1509.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Cătina, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1510.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Câțcău, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1511.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Ceanu Mare, 
județul Cluj. 
 
Ion CLUJ, PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 



 

 

Nr. 
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creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1512.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Chinteni, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 



 

 

Nr. 
crt. 
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1513.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Chiuiești, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1514.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Ciucea, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1515.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Ciurila, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 



 

 

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

 

- 1136 - 

creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1516.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Cojocna, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1517.   
Anexa 3/15/26 cod program 

 
Finantarea obiectivului de 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 

Se propune respingerea 
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1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Cornești, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1518.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Cuzdrioara, 
județul Buzau. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 



 

 

Nr. 
crt. 
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pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1519.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Dăbâca, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1520.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Feleacu, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1521.    Motivatia amendamentului Se propune respingerea 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Fizeșu 
Gherlii, județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1522.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Florești, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 



 

 

Nr. 
crt. 
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pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1523.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Frata, județul 
Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 



 

 

Nr. 
crt. 
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school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1524.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Gârbău, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1525.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 
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crt. 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. creșe in  comuna Geaca, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1526.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Gilău, județul 
Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 



 

 

Nr. 
crt. 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1527.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Iara, județul 
Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 



 

 

Nr. 
crt. 
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school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1528.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  Iclod, județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1529.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. creșe in  comuna Izvoru 
Crișului, județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1530.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Jichișu de 
Jos, județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 1147 - 

pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1531.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Jucu, județul 
Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 1148 - 

Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1532.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Luna, județul 
Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1533.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Măguri - 
Răcătău, județul Cluj. 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 

 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 1149 - 

 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 
 
 

1534.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Mănăstireni, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 1150 - 

pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1535.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Mărgău, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 1151 - 

school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1536.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Mărișel, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1537.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 1152 - 

Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. creșe in  comuna Mica, județul 
Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1538.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Mihai Viteazu, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 1153 - 

pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1539.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Mintiu Gherlii, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 1154 - 

Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1540.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Mociu, județul 
Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1541.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Moldovenești, 
județul Cluj. 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1542.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Negreni, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
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și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1543.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Pălatca, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
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a. fondurilor europene. 
 

1544.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Panticeu, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1545.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Petreștii de 
Jos, județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
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administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1546.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Ploscoș, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
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LUNGU educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1547.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Poieni, județul 
Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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1548.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Râșca, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1549.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Recea - 
Cristur, județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1550.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Săcuieu, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1551.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Săndulești, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1552.   
Anexa 3/15/26 cod program 

 
Finantarea obiectivului de 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 

Se propune respingerea 
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1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Săvădisla, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1553.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Sâncraiu, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
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pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1554.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Sânmărtin, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
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school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1555.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Sânpaul, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1556.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. creșe in  comuna Sic, județul 
Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1557.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Suatu, județul 
Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1558.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Tritenii de 
Jos, județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 



 

 

Nr. 
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Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1559.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Tureni, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1560.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Țaga, județul 
Cluj. 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1561.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Unguraș, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
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și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1562.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Vad, județul 
Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
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a. fondurilor europene. 
 

1563.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Valea Ierii, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1564.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Viișoara, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
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administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1565.   
Anexa 3/15/26 cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in  comuna Vultureni, 
județul Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
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LUNGU educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1566.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Amaru, judetul 
Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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1567.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Balta Albă, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1568.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Bălăceanu, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1569.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Beceni, judetul 
Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
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creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1570.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Berca, judetul 
Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1571.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 

Se propune respingerea 
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Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

creșe in comuna Bisoca, judetul 
Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1572.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Blăjani, judetul 
Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a.. 
 

aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1573.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Boldu, judetul 
Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 1179 - 

school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1574.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Bozioru, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1575.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Brădeanu, 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 
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Etapa a II-a” 
 

judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1576.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Brăești, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1577.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Breaza, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
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Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1578.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Buda, judetul 
Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1579.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna C A Rosetti, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1580.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Calvini, judetul 
Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
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Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1581.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Cănești, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
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a. fondurilor europene. 
 

1582.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Cătina, judetul 
Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1583.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Cernătești, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
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administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1584.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Chiliile, judetul 
Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
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Grupul PMP educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1585.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Chiojdu, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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1586.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Cilibia, judetul 
Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1587.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Cislău, judetul 
Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
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pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1588.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Cochirleanca, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
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creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1589.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Colți, judetul 
Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1590.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 

Se propune respingerea 
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Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

creșe in comuna Costești, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1591.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Cozieni, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
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pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1592.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Florica, judetul 
Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
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school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1593.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Gălbinași, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1594.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Gherseni, 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 
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Etapa a II-a” 
 

judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1595.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Ghergheasa, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1596.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Glodeanu 
Sărat, judetul Buzau” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
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Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1597.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Glodeanu-
Siliștea, judetul Buzau” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1598.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Grebănu, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 

Se propune respingerea 

amendamentului întrucât: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau 
estimate cu această destinaţie, 
fără eşalonarea anuală a 
creditelor bugetare, care se 
înscriu cumulat pentru toată 
perioada de finanţare pentru 
proiectele prevăzite în lista de 
obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
 

1599.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Gura Teghii, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
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și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1600.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Largu, judetul 
Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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1601.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Lopătari, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1602.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Luciu, judetul 
Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1603.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Măgura, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
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Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

fondurilor europene. 

1604.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Mărăcineni, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1605.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Mărgăritești, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1606.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Mânzălești, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
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BĂDULESCU 
Grupul PMP 

educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1607.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Merei, judetul 
Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1608.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

creșe in comuna Mihăilești, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1609.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Movila 
Banului, judetul Buzau” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1610.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Murgești, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

1611.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Năeni, judetul 
Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1612.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Odăile, judetul 
Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1613.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Padina, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
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creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1614.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Pardoși, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1615.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Pănătău, 
judetul Buzau” cu suma de 956 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
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 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1616.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Pârscov, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
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și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1617.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Pietroasele, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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1618.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Podgoria, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1619.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Poșta Câlnău, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea Motivatia 
amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
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pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a.amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1620.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Puiești, judetul 
Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1621.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Racovițeni, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
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Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

fondurilor europene. 

1622.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Râmnicelu, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1623.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Robeasca, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1624.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Rușețu, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
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BĂDULESCU 
Grupul PMP 

educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1625.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Săgeata, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1626.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

creșe in comuna Săhăteni, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1627.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Săpoca, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1628.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Sărulești, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

1629.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Scorțoasa, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1630.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Scutelnici, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1631.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Siriu, judetul 
Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
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creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1632.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Smeeni, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1633.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Stâlpu, judetul 
Buzau” cu suma de 956 mii lei 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1634.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Tisău, judetul 
Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
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Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1635.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Topliceni, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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1636.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Țintești, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1637.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Ulmeni, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
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pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1638.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Unguriu, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
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Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

fondurilor europene. 

1639.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Vadu Pașii, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1640.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Valea 
Râmnicului, judetul Buzau” cu 
suma de 956 mii lei 
 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1641.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Valea Salciei, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
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BĂDULESCU 
Grupul PMP 

educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1642.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Vâlcelele, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1643.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

creșe in comuna Vernești, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1644.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Vintilă Vodă, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1645.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Viperești, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 
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Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

1646.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Zărnești, 
judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 
de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1647.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Ziduri, judetul 
Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere 
și îngrijire a copiilor din comună 
în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut 
de înscriere a copiilor în creșe, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene încheie cu 
beneficiarii contracte de 
finanțare , pe o perioadă de 
maximum 4 ani, în limita 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

de doar 3% la nivel național, 
amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de 
creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

creditelor de angajament 
aprobate şi  cu această 
destinaţie, fără eşalonarea 
anuală a creditelor bugetare, 
care se înscriu cumulat pentru 
toată perioada de finanţare 
pentru proiectele prevăzite în 
lista de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobată 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale,  
administraţiei publice și 
fondurilor europene. 

1648.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Amaru, judetul Buzau” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 
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BĂDULESCU 
Grupul PMP 

1649.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Balta Albă, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1650.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Bălăceanu, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 
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și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

1651.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Beceni, judetul Buzau” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1652.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Berca, judetul Buzau” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 1235 - 

pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

1653.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Bisoca, judetul Buzau” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1654.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Blăjani, judetul Buzau” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 1236 - 

pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

 

1655.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Boldu, judetul Buzau” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1656.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Bozioru, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

1657.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Brădeanu, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1658.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Brăești, judetul Buzau” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

1659.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Breaza, judetul Buzau” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1660.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Buda, judetul Buzau” cu suma 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
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 de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1661.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna C A 
Rosetti, judetul Buzau” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1662.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
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Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

capele mortuare in comuna 
Calvini, judetul Buzau” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1663.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Cănești, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 
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1664.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Cătina, judetul Buzau” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1665.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Cernătești, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 
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BĂDULESCU 
Grupul PMP 

1666.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Chiliile, judetul Buzau” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1667.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Chiojdu, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 
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și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

1668.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Cilibia, judetul Buzau” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1669.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Cislău, judetul Buzau” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

1670.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Cochirleanca, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1671.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Colți, judetul Buzau” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 
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pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

 

1672.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Costești, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1673.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Cozieni, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

1674.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Florica, judetul Buzau” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1675.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Gălbinași, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

1676.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Gherseni, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1677.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Ghergheasa, judetul Buzau” cu 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
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 suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1678.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Glodeanu Sărat, judetul Buzau” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1679.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
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Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

capele mortuare in comuna 
Glodeanu-Siliștea, judetul 
Buzau” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica, precum si 
cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Maieru 
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1680.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Grebănu, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 
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Grupul PMP 

1681.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Gura Teghii, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica  
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1682.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Largu, judetul Buzau” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 
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Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

1683.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Lopătari, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1684.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Luciu, judetul Buzau” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

1685.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Măgura, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1686.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Mărăcineni, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

1687.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Mărgăritești, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1688.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Mânzălești, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

a. 
 

1689.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Merei, judetul Buzau” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1690.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Mihăilești, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 
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administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

1691.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Movila Banului, judetul Buzau” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1692.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Murgești, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 

Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

1693.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Năeni, judetul Buzau” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1694.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
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Etapa a II-a” 
 

Odăile, judetul Buzau” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Nu există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1695.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Padina, judetul Buzau” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1696.  anexa 3/15/26 Finantarea obiectivului de Motivaţia amendamentului  Se propune respingerea 
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cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Pardoși, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1697.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Pănătău, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 
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Grupul PMP 

1698.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Pârscov, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1699.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Pietroasele, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 
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Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

1700.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Podgoria, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1701.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Poșta Câlnău, judetul Buzau” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

1702.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Puiești, judetul Buzau” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1703.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Racovițeni, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica  
 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

 

1704.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Râmnicelu, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1705.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Robeasca, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

a. 
 

1706.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Rușețu, judetul Buzau” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1707.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Săgeata, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 
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administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

1708.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Săhăteni, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1709.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Săpoca, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Național de Dezvoltare Locală. 

1710.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Sărulești, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1711.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
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Etapa a II-a” 
 

Scorțoasa, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1712.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Scutelnici, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1713.  anexa 3/15/26 Finantarea obiectivului de Motivaţia amendamentului  Se propune respingerea 
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cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Siriu, judetul Buzau” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1714.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Smeeni, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 
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Grupul PMP 

1715.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Stâlpu, judetul Buzau” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1716.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Tisău, judetul Buzau” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 
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Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

1717.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Topliceni, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1718.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Țintești, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 
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administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

1719.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Ulmeni, judetul Buzau” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1720.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Unguriu, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

1721.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Vadu Pașii, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1722.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Valea Râmnicului, judetul 
Buzau” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

a. 
 

1723.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Valea Salciei, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1724.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Vâlcelele, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

1725.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Vernești, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1726.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Vintilă Vodă, judetul Buzau” cu 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
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 suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 
 

lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1727.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Viperești, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1728.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
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Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

capele mortuare in comuna 
Zărnești, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica  
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 

1729.  anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Construirea unei 
capele mortuare in comuna 
Ziduri, judetul Buzau” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator Dorin - Valeriu 
BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor 
privind securitatea sanitara si 
sanatatea publica 
Sursa de finanțare:   
Programul National de 
Dezvoltare Locala – etapa a II-
a. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: Nu 
există temei legal pentru 
finanțarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 
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ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/16 Ministerul Finanțelor Publice 

 

Nr. 
crt. 
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1.  Anexa nr. 3/16 /28  
Ministerul Finanțelor Publice 
 
Capitolul 
Fonduri alocate prin Programul 
de investiții publice către 
Ministerul Finanțelor Publice 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea din 
Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2018 a sumei prevăzute 
în Anexa 3/16/28  cu suma de 
31.800 mii lei cheltuieli 
necesare pentru pregătirea 
Summit-ului UE care va avea 
loc la Sibiu, în primăvara 
anului 2019. 
Judeţul SIBIU 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 31.800 
mii lei  a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/ MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE 
 
 
 
Autorii amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Contantin 
Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Se solicită suplimentarea 
fondurilor necesare pentru 
pregătirea Summit-ului UE un 
eveniment de mare importanță 
pentru politica europeană. Se 
solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
- instalarea unui sistem de 
supraveghere video, o cerință 
obligatorie pentru siguranța 
evenimetului -20 milioane lei; 
-- reamenajarea spațiilor din 
imobilul unde se vor desfășura 
lucrările Summit-ului – 2,5 
milioane lei; 
- reparația zidurilor fortificate din 
zona istorică – 2,5 milioane lei; 
- achiziționarea mobilierului 
necesar desfășurării întâlnirilor: 
pupitre, scaune, sistem 
audio/video, cabine de 
traducere simultană în mai 
multe limbi de circulație 
europeană – 1 milion lei; 
- achiziționarea și instalarea de 
mobilier urban – 0,5 milion lei; 
- amplasarea de toalete 
ecologice – 0.3 milioane lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- potrivit art. 14 alin. (2) din 
Legea nr. 500/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare, nicio cheltuială nu 
poate fi înscrisă în buget şi nici 
angajată şi efectuată din acesta, 
dacă nu există bază legală 
pentru respectiva cheltuială. 
-din bugetul Ministerului 
Finanțelor Publice cod titlular 16, 
nu se asigură fonduri pentru 
unitațile administrației publice 
locale, 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
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 - organizarea de evenimente 
culturale pentru delegațiile 
oficiale precum și pentru 
partenerii acestora – 4 milioane 
lei. Subliniem faptul că este 
esențial ca alocarea sumelor de 
la bugetul de Stat să se producă 
prin bugetul aferent anului 2018 
și nu cu ocazia rectificărilor 
bugetare din cursul anului viitor. 
 
 

între subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare”. 
-fondurile alocate Ministerului 
Finanțelor Publice au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2018. 
 

2.  Anexa nr. 3/16 /28  
Ministerul Finanțelor Publice 
 
Capitolul 
Fonduri alocate prin Programul 
de investiții publice către 
Ministerul Finanțelor Publice 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea din 
Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2018 a sumei prevăzute 
în Anexa 3/16/28  cu suma de 
5.382 mii lei cheltuieli 
necesare pentru achiziția 
echipamentelor de securitate 
la Aeroportul Internațional 
Sibiu în vederea organizării 
Summit-ului UE care va avea 
loc la Sibiu în anul 2019. 
Judeţul SIBIU 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 5.382  
mii lei  a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/ MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE 
 
 
 

Se solicită suplimentarea 
fondurilor necesare pentru 
achiziția echipamentelor de 
securitate la Aeroportul 
Internațional Sibiu în vederea 
organizării Summit-ului UE care 
va avea loc la Sibiu în anul 2019. 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
- Upgrade sistem de detecție 
perimetral 1.380.000 lei 
-Upgrade și extindere sisteme 
de supraveghere video în 
terminal pasageri, cladire 
admnistrativă și remiza PSI 
322.000 lei 
-Unificare sisteme de control 
acces 138.000 lei 
-Exipament X-ray mobil 782.000 
lei 
-Detector de urme de explozibil 
mobil 368.000 lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- potrivit art. 14 alin. (2) din 
Legea nr. 500/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare, nicio cheltuială nu 
poate fi înscrisă în buget şi nici 
angajată şi efectuată din acesta, 
dacă nu există bază legală 
pentru respectiva cheltuială, 
-din bugetul Ministerului 
Finanțelor Publice cod titlular 16, 
nu se asigură fonduri pentru 
unitațile administrației publice 
locale, 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
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Autorii amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Contantin 
Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

-Amenajare centru criză 92.000 
lei 
Amenajare punct de control 
acces 2.300.000 lei  
Alocarea sumelor de la bugetul 
de Stat să se producă prin 
bugetul aferent anului 2018 și nu 
cu ocazia rectificărilor bugetare 
din cursul anului viitor. 
 
 

ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca urmare 
a amendamentelor […], se face 
numai prin redistribuiri de sume 
între subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare”. 
-fondurile alocate Ministerului 
Finanțelor Publice au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2018. 
 

3.  Anexa nr. 3/16   
Ministerul Finanțelor Publice 
 
Sume suplimentare pentru 
echilibrarea bugetelor locale 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului  Finanțelor Publice 
cu suma de 55.867 mii lei 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale ale UAT-urilor 
împrumutate pentru Programul 
Utilități si mediu la standarde 
europene în judeţul Suceava.  

 

 

Sursa de finanțare: Prin 
redistribuirea sumelor prevăzute 
la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/Titlul III 
Dobânzi 

 

Autorii amendamentului:  

Majorarea sumelor de 
echilibrare este singura solutie 
pentru ca primăriile împrumutate 
să nu intre în colaps financiar, 
după ce, prin OUG nr. 90/ 6 dec 
2017, Art. 33,  se abrogă lit. C 
Art. XII din OUG nr. 114/2009, 
prin care cele 61 de UAT-uri 
asociate, împrumutate în 
implementarea Programul 
Utilități și mediu la standarde 
europene în judeţul Suceava 
puteau primi sume defalcate din 
unele venituri ale bugetului de 
stat cu destinație pentru plata 
ratelor și dobânzilor restante la 
fondul de risc al Ministerului 
Finanţelor Publice. 
Creditul este unul garantat de 
Guvern și investițiile realizate au 
fost preluate la o companie a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- potrivit art. 14 alin. (2) din 
Legea nr. 500/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare, nicio cheltuială nu 
poate fi înscrisă în buget şi nici 
angajată şi efectuată din acesta, 
dacă nu există bază legală 
pentru respectiva cheltuială. 
-din bugetul Ministerului 
Finanțelor Publice cod titlular 16, 
nu se asigură sume pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
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- Daniel-Constantin 
CADARIU, senator PNL 
SUCEAVA 
- Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
- Angelica FADOR, deputat 
PNL SUCEAVA 
- Bogdan GHEORGHIU, 
deputat PNL SUCEAVA 
- Dumitru MIHALESCUL, 
deputat PNL SUCEAVA 

Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și 
Senat 

statului român, majoritatea UAT-
urile nebenficiind de fonduri din 
credit. 
 
 

4.  Anexa nr. 3/16   
Ministerul Finanțelor Publice 
 
 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului  Finanțelor Publice 
cu suma de 466.000 mii lei în 
vederea transferului către 
Fondul de ameliorare a fondului 
funciar cu destinație silvică 
administrat de Ministerul Apelor 
și Pădurilor,  reprezentând 
acoperirea taxei  pentru 
scoaterea definitivă din fondul 
forestier a unui teren forestier în 
suprafață de 6,34 ha necesar 
realizări obiectivului  

 
Sursa de finanțare: : Prin 
redistribuirea sumelor prevăzute 
la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 

Prin Ordinul Ministerului 
Dezvoltări Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene nr. 
3659/14.07.2017 este aprobată 
finanțarea pentru obiectivul de 
investiți ”Modernizare drum 
județean DJ 174 C km 0+000 – 
5+000 Panaci – Bilbor”.  
Acest lucru impune reluarea  
proceduri de scoate din fond 
forestier național a suprafeței 
de 6,34 ha și plata contravalorii 
taxei aferente. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- potrivit art. 14 alin. (2) din 
Legea nr. 500/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare, nicio cheltuială nu 
poate fi înscrisă în buget şi nici 
angajată şi efectuată din acesta, 
dacă nu există bază legală 
pentru respectiva cheltuială, 
-prin bugetul Ministerului 
Finanțelor Publice cod titlular 16, 
nu se asigură transferul către 
Fondul de ameliorare a fondului 
funciar cu destinație silvică 
administrat de Ministerul Apelor 
și Pădurilor, 
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ACTIUNI GENERALE/Titlul III 
Dobânzi 
 
 
 
Autorii amendamentului:  
- Daniel-Constantin CADARIU, 
senator PNL SUCEAVA 
- Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
- Angelica FADOR, deputat 
PNL SUCEAVA 
- Bogdan GHEORGHIU, 
deputat PNL SUCEAVA 
- Dumitru MIHALESCUL, 
deputat PNL SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și 
Senat 

5.  Anexa nr. 3/16   
Ministerul Finanțelor Publice 
 
 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului  Finanțelor Publice 
cu suma de 46.000 mii lei 
pentru modernizarea PCTF 
Siret-Porubne. 

 

Sursa de finanțare: Prin 
redistribuirea sumelor prevăzute 
la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/Titlul III 
Dobânzi 

 

Autorii amendamentului:  

PCTF Siret Porubne, poartă de 
intrare în Uniunea Europeană 
este unicul punct de trecere a 
frontierei din județul Suceava 
deschis la granița cu Ucraina, iar 
în ultima perioadă se 
înregistrează un trafic din ce în 
ce mai mare și un timp foarte 
mare de așteptare. 
 
Sursa de finanțare: Prin 
redistribuirea sumelor prevăzute 
la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-fondurile alocate Ministerului 
Finanțelor Publice au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2018, 
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- Daniel-Constantin 
CADARIU, senator PNL 
SUCEAVA 
- Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
- Angelica FADOR, deputat 
PNL SUCEAVA 
- Bogdan GHEORGHIU, 
deputat PNL SUCEAVA 
- Dumitru MIHALESCUL, 
deputat PNL SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

ACTIUNI GENERALE/Titlul III 
Dobânzi 

6.  Anexa nr. 3/16 / 
Ministerul Finanțelor Publice / 
Capitol 5001/Grupa 55/ TITLUL 
VII 
ALTE TRANSFERURI 

Se alocă suma de 300 mii lei  
pentru  acoperirea deficitului din 
bugetul pe anul 2017, comuna 
Drăgănești, județul Neamț 
 
Sursa de finanțare: Prin 
redistribuirea sumelor prevăzute 
la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/Titlul III 
Dobânzi 
 
Autorii amendamentului:  
- Eugen ȚAPU-NAZARE, 
senator PNL NEAMȚ 
- Laurențiu LEOREANU, 
deputat PNL NEAMȚ 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și 
Senat 

Intrucat la rectificarea de buget 
national din noiembrie 2017 a 
primit o suma foarte mica , adica 
26 mii lei, (respectiv 16 mii lei de 
la Finante si 10 mii lei de la CJ 
Neamt),va rog sa fim sprijiniti 
pentru acoperirea deficitului din 
bugetul pe anul 2017 cu suma 
de 300 mii lei.  
Sumele ne sunt necesare 
pentru:  
-179 mii lei – salarii (lunile 
septembrie, octombrie si 
noiembrie); mentionam ca 
salariile nu au fost majorate 
conform noii legi a salarizarii.  
- 60 mii lei - cheltuieli materiale 
(motorina,iluminat,arierate la 
refacerea drumurilor distruse de 
inundatii,intabularea islazurilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- potrivit art. 14 alin. (2) din 
Legea nr. 500/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare, nicio cheltuială nu 
poate fi înscrisă în buget şi nici 
angajată şi efectuată din acesta, 
dacă nu există bază legală 
pentru respectiva cheltuială. 
-din bugetul Ministerului 
Finanțelor Publice cod titlular 16, 
nu se asigură fonduri pentru 
unitațile administrației publice 
locale, 
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comunale etc.).  
-61 mii lei - arierate la intocmirea 
documentatiilor pentru 
proiectele depuse la PNDL. 
 
Sursa de finanțare: Prin 
redistribuirea sumelor prevăzute 
la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/Titlul III 
Dobânzi 

7.  Anexa nr. 3/16 / 
Ministerul Finanțelor Publice  
 
Capitol 5001, Grupa 10, Titlul I 
Cheltuieli de personal, Articol 
01-Cheltuieli salariale in bani 
 
Anexa nr.3/16: Capitol 5001, 
Grupa 71, Titlul XIII Active 
nefinanciare, Articol 01-Active 
fixe 
 
 
 
 
 

Reducerea cu 1076150 mii lei a 
sumelor propuse a fi alocate in 
anul 2018 la Titlul I_Cheltuieli de 
personal   
 
Creşterea cu 1076150 mii lei a 
sumelor propuse a fi alocate in 
anul 2018 la Titlul XIII_ Active 
nefinanciare 
 
 
Autor:  
Senator Nicoleta Ramona 
Dinu - USR 
 
 
 

În cazul Ministerului Finantelor 
Publice, alocarea bugetară 
totală propusă pentru anul 2018 
este 4745980 mii lei, crescând 
cu 1106116 mii lei faţă de 
execuţia preliminată la nivelul 
anului 2017. Pentru a se crea 
premisele accelării de o manieră 
durabilă a economiei naţionale 
este necesar ca alocarea către 
investiţiile în active nefinanciare 
să fie mai mult decât egală cu 
creşterea propusă de 1106116 
mii lei. Astfel, propunem 
diminuarea cheltuielilor de 
personal (cheltuieli salariale în 
bani) cu 1076150 mii lei pentru 
ca împreună cu suma deja 
proiectată la Tiltul XIII-Active 
nefinanciare de 30000 mii lei să 
se stabilească  pentru anul 2018 
o valoare a investiţiilor în active 
nefinanciare de 11061150 mii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- potrivit art. 14 alin. (2) din 
Legea nr. 500/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare, nicio cheltuială nu 
poate fi înscrisă în buget şi nici 
angajată şi efectuată din acesta, 
dacă nu există bază legală 
pentru respectiva cheltuială, 
- nu se precizează poziţiile 
bugetare propuse a se diminua, 
ceea ce contravine prevederilor 
art. 17, alin. (31) din Legea 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit 
cărora „modificarea creditelor 
bugetare şi/sau de angajament, 
ca urmare a amendamentelor 
[…], se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
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lei. Această modificare 
marchează o schimbare de 
paradigmă în contrucţia 
bugetului general consolidat 
necesară pentru a dinamiza 
economia naţională prin 
investiţii şi nu prin consum, ceea 
ce are potential să atenueaze 
amplitudinea fazelor ciclului 
economic şi să anihileze parţial 
resorturile volatilităţii 
economice. Un coeficient 
supraunitar calculat ca raport 
între investiţiile induse în anul 
2018 şi variaţia alocării bugetare 
în 2018 faţă de 2017, la nivelul 
acestui ordonator principal de 
credite, va genera efecte de 
accelerare în economie. De 
asemenea, se creează un 
context prin care statul îşi 
foloseşte resursele bugetare 
pentru a susţine activitatea 
economică contribuind la 
consolidarea mediului de 
afaceri. În acest mod, treptat 
personalul angajat în sectorul 
public poate migra către sectorul 
privat aşa cum este firesc în 
sistemul economiei de piaţă, 
devenind resursă umană 
productivă în societate. 

subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare”. 
-diminuarea cheltuielilor de 
personal cu suma propusă 
presupune disponibilizarea a 
44% din angajații Ministerului 
Finanțelor Publice și instituțiilor 
subordonate (care înregistrau un 
total de 26.416 posturi ocupate 
în luna octombrie a.c.) . 
 

 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/17 Ministerul Justiției 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa nr. 3 /17 /02 Ministerul 
Justiţiei/ Capitolul 5000/Grupa 
10/ TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 
  

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3 /17 /02 Ministerul Justiţiei/ 
Capitolul 5000/Grupa 10/ 
TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL cu suma de 
60.000 mii lei în vederea 
finanţării a 500 de posturi din 
schema de personal a 
serviciilor de probaţiune. 
 
Autori:  
Comisiile juridice ale celor două 
Camere ale Parlamentului și 
Comisia pentru 
constituţionalitate, libertăţi civile 
şi monitorizare a executării 
hotărârilor Curţii Europene a 
Drepturilor Omului din cadrul 
Senatului, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului 
Senator Laura – Iuliana 
SCÂNTEI 

Este de extremă urgenţă 
asigurarea personalului 
necesar pentru structurile locale 
de probaţiune, începând chiar 
din cursul anului 2018, 
cunoscându-se faptul că ulterior 
asigurării finanţării urmează 
procesul de ocupare a locurilor 
prin concursuri publice. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 60.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  

Se propune respingerea 
întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (2^1) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alienate;  
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Finanțelor Publice – 
Acțiuni generale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu; 
- în vederea încadrării în 
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Senator Alina - Ștefania 
GORGHIU 
Senator Nicoleta PAULIUC 
Senator Daniel FENECHIU 
Dep. Gabriel ANDRONACHE 
Dep. Ioan CUPȘA 
Dep. Cătălin PREDOIU 
Dep. Valeria SCHELEAN 
ȘOMFELEAN 
Dep. Cristina TRĂILĂ 
Dep. Vasile VARGA 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

plafonul cheltuielilor de personal 
pe anul 2018, majorarea 
cheltuielilor de personal ale unui 
ordonator principal de credite se 
poate realiza numai prin 
diminuarea corespunzătoare a 
cheltuielilor de personal 
aprobate altor ordonatori 
principali de credite ai bugetului 
de stat. 
 
 

2.  Anexa nr. 3 /17 /02 Ministerul 
Justiţiei/ Capitolul 5000/Grupa 
20/ TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3 /17 /02 Ministerul Justiţiei/ 
Capitolul 5000/Grupa 20/ 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
cu suma de 36.000 mii lei în 
vederea dublării alocaţiei de 
hrană pentru deţinuţii din 
sistemul penitenciar. 
 
Autori:  
Comisiile juridice ale celor două 
Camere ale Parlamentului și 
Comisia pentru 
constituţionalitate, libertăţi civile 
şi monitorizare a executării 
hotărârilor Curţii Europene a 
Drepturilor Omului din cadrul 
Senatului, 

În prezent, nivelul alocaţiei 
bugetare  pentru alocaţia de 
hrană a deţinuţilor din sistemul 
penitenciar nu asigură nici pe 
departe condiţii de minimă 
subzistenţă. În acest sens, 
propunem dublarea cuantumul 
alocaţiei zilnice care ar putea 
asigura un salt calitativ al 
detenţiei.  
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 36.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  

Se propune respingerea 
întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (2^1) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alienate;  
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Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului 
Senator Laura – Iuliana 
SCÂNTEI 
Senator Alina - Ștefania 
GORGHIU 
Senator Nicoleta PAULIUC 
Senator Daniel FENECHIU 
Dep. Gabriel ANDRONACHE 
Dep. Ioan CUPȘA 
Dep. Cătălin PREDOIU 
Dep. Valeria SCHELEAN 
ȘOMFELEAN 
Dep. Cristina TRĂILĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

- drepturile de hrană ale 
deținuților nu se asigură din 
bugetul Ministerului Justiției, 
titlul ”Bunuri și servicii”. 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Finanțelor Publice – 
Acțiuni generale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
 

3.  Anexa nr. 3 /17 /02 Ministerul 
Justiţiei/ Capitolul 5001/Grupa 
71/Articol 01/Alineat 01 
Construcţii 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3 /17 /02 Ministerul Justiţiei/ 
Capitolul 5001/Grupa 71/Articol 
01/Alineat 01 Construcţii cu 
suma de 30.000 mii lei în 
vederea realizării de investiţii 
noi pentru construirea de noi 
spaţii pentru detenţie sau 
modernizarea unor spaţii cu 
destinaţia de penitenciar.  

Investiţiile în construirea de noi 
penitenciare sau modernizarea 
unor spaţii care pot avea cu 
uşurinţă destinaţia de 
penitenciare (de ex. foste unităţi 
militare dezafectate) reprezintă 
singura soluţie pentru eliminare 
problemei suprapopulării în 
penitenciarele româneşti.  

Se propune respingerea 
întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (2^1) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
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Autori:  
Comisiile juridice ale celor două 
Camere ale Parlamentului și 
Comisia pentru 
constituţionalitate, libertăţi civile 
şi monitorizare a executării 
hotărârilor Curţii Europene a 
Drepturilor Omului din cadrul 
Senatului, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului 
Senator Laura – Iuliana 
SCÂNTEI 
Senator Alina - Ștefania 
GORGHIU 
Senator Nicoleta PAULIUC 
Senator Daniel FENECHIU 
Dep. Gabriel ANDRONACHE 
Dep. Ioan CUPȘA 
Dep. Cătălin PREDOIU 
Dep. Valeria SCHELEAN 
ȘOMFELEAN 
Dep. Cristina TRĂILĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 30.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACȚIUNI GENERALE  

şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alienate;  
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Finanțelor Publice – 
Acțiuni generale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
 

4.  Ministerul Justitiei  
Anexa nr. 3/17 

Se propune alocarea sumei de 
22500 mii lei pentru construcţia 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 

Se propune respingerea 
întrucât: 
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Capitolul 3. PRIORITĂȚI 
STRATEGICE PE TERMEN 
MEDIU ALE 
ORDONATORULUI 
Subcapitolul 3.3. Consolidarea 
și eficientizarea sistemului 
administrației penitenciare 
 d) Modernizarea si dezvoltarea 
infrastructurii sistemului 
penitenciar 
 

unui nou penitenciar în afara 
municipiului Timişoara, județul 
Timiș.  
 
Autori:  
Comisiile juridice ale celor două 
Camere ale Parlamentului și 
Comisia pentru 
constituţionalitate, libertăţi civile 
şi monitorizare a executării 
hotărârilor Curţii Europene a 
Drepturilor Omului din cadrul 
Senatului, 
Cornel Mircea Sămărtinean, 
deputat PMP 
 
 

mutarea şi  reabilitarea clădirii 
penitenciarului deja existent în 
afara municipiului Timişoara în 
scopul  dezvoltării infrastructurii 
sistemului administratiei 
penitenciare în conformitate cu 
prevederile legale și normele 
europene de detentțe pentru 
îmbunătățirea conditiilor de 
detenție ale persoanelor private 
de libertate. 
 Sursa de finanţare: - din  
bugetul alocat Ministerului 
Justiției  

-  potrivit art. 17, alin. (2^1) din 
Legea nr. 500/2002 
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alienate; 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Justiției au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu; 
- amendamentul vizează 
modificarea Documentului de 
Politică și Strategie, care nu 
face parte din bugetul instituției. 
 

5.  Ministerul Justiției, Anexa nr. 
3/17/02 
Capitolul 5001/grupa 10/ 
subcapitol 01/ art. 01/ alin./ 01 
Salarii de bază 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 20.000 
mii lei pentru dublarea 
posturilor din cadrul ANC, în 
interesul statului și al românilor 

În momentul de față, în cadrul 
ANC, programările românilor 
care depun dosarele de 
redobândire a cetățeniei se fac 
online, pentru 4 zile din 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (2^1) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
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care solicită redobândirea 
cetățeniei române. 
 
Autori:  
Comisiile juridice ale celor două 
Camere ale Parlamentului și 
Comisia pentru 
constituţionalitate, libertăţi civile 
şi monitorizare a executării 
hotărârilor Curţii Europene a 
Drepturilor Omului din cadrul 
Senatului, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului 
Deputat Constantin Codreanu 
Grupul parlamentar PMP  

săptămână, în limita a 400 de 
solicitanți pe zi. Acest număr 
este insuficient și nu răspunde 
necesităților reale. ANC este o 
instituție strategică. Interesul 
statului român și al românilor 
care solicită redobândirea 
cetățeniei este ca ANC să 
funcționeze la maximă 
capacitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Justiției, prin 
redistribuirea fondurilor din alte 
capitole bugetare  
 

dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alienate;  
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Justiției au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu; 
- în vederea încadrării în 
plafonul cheltuielilor de personal 
pe anul 2018, majorarea 
cheltuielilor de personal ale unui 
ordonator principal de credite se 
poate realiza numai prin 
diminuarea corespunzătoare a 
cheltuielilor de personal 
aprobate altor ordonatori 
principali de credite ai bugetului 
de stat. 
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6.  Anexa 3/17/02 
Capitol 6108 
Subcapitolul 07 Penitenciare 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 105.000 mii lei. 
 
Autori:  
Comisiile juridice ale celor două 
Camere ale Parlamentului și 
Comisia pentru 
constituţionalitate, libertăţi civile 
şi monitorizare a executării 
hotărârilor Curţii Europene a 
Drepturilor Omului din cadrul 
Senatului, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului 
Deputat Steriu Valeriu-Andrei 
Grup parlamentar PMP 

Suplimentarea sumei alocate 
este necesară în vederea 
alinierii condițiilor din 
penitenciare la normele 
europene. 
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea cu suma de 
105.000 mii lei a bugetului 
Ministerului Transporturilor, 
Anexa 3/24, Capitolul 
8401/Grupa30/Titlul III 
Dobânzi/Art.02/Alin.02 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (2^1) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alienate. 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Transporturilor au 
fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
- la cap. 61.08 sunt cuprinse 
sumele aferente fondurilor 
externe nerambursabile de 
preaderare, precum şi celelalte 
sume aferente instrumentelor/ 
fonduri postaderare destinate 
proiectelor care nu funcţionează 
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pe principiul rambursării 
ulterioare a fodurilor externe 
nerambursabile (FEN) – 
finanţarea externă şi, ca 
urmare, nu pot fi alocate sume 
de la bugetul de stat. 
 

7.  Anexa nr. 3 /17 /02 Ministerul 
Justiţiei/ Capitolul 5000/Grupa 
10/ TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 
 

 Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3 /17 /02 Ministerul Justiţiei/ 
Capitolul 5000/Grupa 10/ 
TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL cu suma de 
117.000.mii lei pentru 
înființarea secțiilor/ instanțelor 
specializate în domeniul familiei 
cu denumirea de Tribunalul 
Pentru Minori și Familie în 40 
de județe și în Municipiul 
București,  
 
Autori:  
Comisiile juridice ale celor două 
Camere ale Parlamentului și 
Comisia pentru 
constituţionalitate, libertăţi civile 
şi monitorizare a executării 
hotărârilor Curţii Europene a 
Drepturilor Omului din cadrul 
Senatului, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 

Este imperios necesar ca 
instanțele de judecată să 
devină eficiente prin asigurarea 
tuturor condițiilor de 
infrastructură pentru 
îndeplinirea acestui scop.  
 
 
Sursa de finanţare: se asigură 
prin diminuarea cu 117.000 mii 
lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
La acest moment nu este 
reglementată legislaţia primară 
şi nici cea secundară necesare 
pentru înfiinţarea acestei 
structuri. 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (2^1) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alienate;  
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Finanțelor Publice – 
Acțiuni generale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu; 
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pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a SenatuluiDep. 
Adriana SĂFTOIU 
Dep. Gabriel ANDRONACHE 
Dep. Ioan CUPȘA 
Dep. Cătălin PREDOIU 
Dep. Valeria SCHELEAN 
ȘOMFELEAN 
Dep. Cristina TRĂILĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Senator Laura – Iuliana 
SCÂNTEI 
Senator Alina - Ștefania 
GORGHIU 
Senator Nicoleta PAULIUC 
Senator Daniel FENECHIU 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

- în vederea încadrării în 
plafonul cheltuielilor de personal 
pe anul 2018, majorarea 
cheltuielilor de personal ale unui 
ordonator principal de credite se 
poate realiza numai prin 
diminuarea corespunzătoare a 
cheltuielilor de personal 
aprobate altor ordonatori 
principali de credite ai bugetului 
de stat. 
 
 

8.  Anexa nr. 3 /17 /01 Ministerul 
Justiţiei/ Capitolul 5001/Grupa 
71/Articol 01/Alineat 30 Alte 
active fixe 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3 /17 /01 Ministerul Justiţiei/ 
Capitolul 5001/Grupa 71/Articol 
01/Alineat 30 Alte active fixe cu 
suma de 20.000 mii lei în 
vederea implementării 
sistemelor electronice de 
supraveghere a deţinuţilor 
pentru 1.000 de persoane.  
 
Autori:  
Comisiile juridice ale celor două 
Camere ale Parlamentului și 

În ciuda faptului că  domeniul 
penal a suferit o serie de 
modernizări normative – noile 
coduri penale, noua lege a 
executării pedepselor – şi în 
pofida faptului că noul cadru 
normativ prevede posibilitatea 
executării pedepselor în 
modalităţi alternative (inclusiv 
prin sisteme electronice de 
supraveghere), acestea nu au 
fost implementate nici până în 
prezent. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (2^1) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
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Comisia pentru 
constituţionalitate, libertăţi civile 
şi monitorizare a executării 
hotărârilor Curţii Europene a 
Drepturilor Omului din cadrul 
Senatului, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a SenatuluiSenator 
Laura – Iuliana SCÂNTEI 
Senator Alina - Ștefania 
GORGHIU 
Senator Nicoleta PAULIUC 
Dep. Gabriel ANDRONACHE 
Dep. Ioan CUPȘA 
Dep. Cătălin PREDOIU 
Dep. Valeria SCHELEAN 
ȘOMFELEAN 
Dep. Cristina TRĂILĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

cu suma de 20.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACȚIUNI GENERALE  
La acest moment nu este 
reglementată clar legislaţia cu 
privire la aceste dispozitive. 

alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alienate;  
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Finanțelor Publice – 
Acțiuni generale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
 

9.  Ministerul Justiției, Anexa nr. 
3/17 
Capitolul 5001/grupa 10/ 
subcapitol 01/ CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

Se propune alocarea sumei de 
1.000 mii lei pentru trimiterea 
unui magistrat de legătură în 
Italia, de către partea română. 
 
Autori:  
Comisiile juridice ale celor două 
Camere ale Parlamentului și 
Comisia pentru 

La momentul actual, în Italia 
există 2.703 deținuți români, 
reprezentând un procent de 
13,61% din întreaga populație 
străină deținută. Cu toate 
eforturile organizatorice și 
operaționalitatea ministerelor, 
există situații în care transferul 
deținuților devine un proces 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (2^1) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
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constituţionalitate, libertăţi civile 
şi monitorizare a executării 
hotărârilor Curţii Europene a 
Drepturilor Omului din cadrul 
Senatului, 
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului 
Deputat Constantin Codreanu, 
Grupul parlamentar PMP  

dificil. Către statul român se fac 
aproximativ 100 de transferuri 
pe an iar acest număr este în 
scădere. Au fost 90 de 
transferuri în anul 2014, 110 în 
anul 2015, 89 în anul 2016 și 
36 doar în prima jumătate a 
anului 2017, ceea ce înseamnă 
aproximativ 70 de persoane 
până la sfârșitul anului. 
Trimiterea în Italia a unui 
magistrat, de către partea 
română, ar relansa schimbul de 
informații și ar accelera 
procedurile bilaterale ale 
acestor cazuri de transfer. 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerul Justiției, prin 
redistribuirea fondurilor din alte 
capitole bugetare 
Nu există un acord bilateral, nici 
la nivelul Ministerului Afacerilor 
Externe, care să permit această 
delegare. 

bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alienate;  
- în vederea încadrării în 
plafonul cheltuielilor de personal 
pe anul 2018, majorarea 
cheltuielilor de personal ale unui 
ordonator principal de credite se 
poate realiza numai prin 
diminuarea corespunzătoare a 
cheltuielilor de personal 
aprobate altor ordonatori 
principali de credite ai bugetului 
de stat. 
 

10.  Anexa nr.3/17: Capitol 5001, 
Grupa 10, Titlul I Cheltuieli de 
personal, Articol 01-Cheltuieli 
salariale in bani 
 
Anexa nr.3/17: Capitol 5001, 
Grupa 71, Titlul XIII Active 
nefinanciare, Articol 01-Active 
fixe 
 

Reducerea cu 138200 mii lei a 
sumelor propuse a fi alocate in 
anul 2018 la Titlul I_Cheltuieli 
de personal   
 
Creşterea cu 138200 mii lei a 
sumelor propuse a fi alocate in 
anul 2018 la Titlul XIII_ Active 
nefinanciare 
 

În cazul Ministerului Justiţiei, 
alocarea bugetară totală 
propusă pentru anul 2018 este 
3949321 mii lei, crescând cu 
168192 mii lei faţă de execuţia 
preliminată la nivelul anului 
2017. Pentru a se crea 
premisele accelării de o 
manieră durabilă a economiei 
naţionale este necesar ca 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu se precizează poziţiile 
bugetare propuse a se diminua, 
ceea ce contravine prevederilor 
art. 17, alin. (31) din Legea 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit 
cărora „modificarea creditelor 
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 Autor: Comisiile juridice ale 
celor două Camere ale 
Parlamentului și Comisia pentru 
constituţionalitate, libertăţi civile 
şi monitorizare a executării 
hotărârilor Curţii Europene a 
Drepturilor Omului din cadrul 
Senatului 
Senator Nicoleta Ramona Dinu 
– USR 
Grupul Parlamentar al Uniunii 
Salvați România 
 
 
 

alocarea către investiţiile în 
active nefinanciare să fie mai 
mult decât egală cu creşterea 
propusă de 168192 mii lei. 
Astfel, propunem diminuarea 
cheltuielilor de personal 
(cheltuieli salariale în bani) cu 
138200 mii lei pentru a 
compensa diminuarea 
proiectată la Titlul XIII- Active 
nefinanciare de 2345 mii lei şi 
pentru completarea sumei de 
30051 mii lei prevăzute la acest 
Titlu astfel încât, pentru anul 
2018, să fie bugetată o valoare 
a investiţiilor în active 
nefinanciare de 168251 mii lei. 
Această modificare marchează 
o schimbare de paradigmă în 
construcţia bugetului general 
consolidat necesară pentru a 
dinamiza economia naţională 
prin investiţii şi nu prin consum, 
ceea ce are potențial să 
atenueze amplitudinea fazelor 
ciclului economic şi să anihileze 
parţial resorturile volatilităţii 
economice. Un coeficient 
supraunitar calculat ca raport 
între investiţiile induse în anul 
2018 şi variaţia alocării 
bugetare în 2018 faţă de 2017, 
la nivelul acestui ordonator 
principal de credite, va genera 

bugetare şi/sau de angajament, 
ca urmare a amendamentelor 
[…], se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare”. 
- diminuarea cheltuielilor 
salariale în bani va conduce la 
neplata drepturilor de personal 
reglementate de legislația în 
vigoare pentru magistrați și 
celelalte categorii de personal 
din sistemul justiției. 
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efecte de accelerare în 
economie. De asemenea, se 
creează un context prin care 
statul îşi foloseşte resursele 
bugetare pentru a susţine 
activitatea economică 
contribuind la consolidarea 
mediului de afaceri. În acest 
mod, treptat personalul angajat 
în sectorul public poate migra 
către sectorul privat aşa cum 
este firesc în sistemul 
economiei de piaţă, devenind 
resursă umană productivă în 
societate. 
Amendament respins de 
Comisiile juridice ale celor două 
Camere ale Parlamentului și 
Comisia pentru 
constituţionalitate, libertăţi civile 
şi monitorizare a executării 
hotărârilor Curţii Europene a 
Drepturilor Omului din cadrul 
Senatului 

11.  Legea bugetului de stat pe anul 
2018, Anexa 3/17/27 
 
Ministerul Justiției 

Suplimentarea programului 
„Consolidarea ANABI ca 
premisă pentru eficientizarea 
sistemului național de 
recuperare a creanțelor 
provenite din infracțiuni” cu 
suma de 20.000 mii lei. 
 
Autor: Comisiile juridice ale 
celor două Camere ale 

România are nevoie de o 
abordare integrată a recuperării 
activelor provenite din 
infracțiuni. 
 
ANABI a fost înființată cu 
scopul de a avea o abordare 
integrată a recuperării activelor 
provenite din infracțiuni. Pentru 
atingerea obiectivelor instituției 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu se precizează poziţiile 
bugetare propuse a se diminua, 
ceea ce contravine prevederilor 
art. 17, alin. (31) din Legea 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit 
cărora „modificarea creditelor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Parlamentului și Comisia pentru 
constituţionalitate, libertăţi civile 
şi monitorizare a executării 
hotărârilor Curţii Europene a 
Drepturilor Omului din cadrul 
Senatului 
Dep. Bogdan-Ionel Rodeanu, 
USR 
Dep. Silviu Dehelean 
Sen. Dircă George Edward, 
USR 
Grupul Parlamentar al Uniunii 
Salvați România 

această instituție are nevoie de 
mai multe fonduri. Astfel, 
considerăm necesar să 
suplimentăm suma alocată de 
la bugetul de stat din 11.741 mii 
lei în 31.741 mii lei. 
Sursa de finanţare: Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, la 
capitolul 50.01, titlul 51, articolul 
02, alineatul 38, ”Programul 
National de Dezvoltare Locală” 
cu suma de 20.000 mii lei. 
 
Amendament respins de 
Comisiile juridice ale celor două 
Camere ale Parlamentului și 
Comisia pentru 
constituţionalitate, libertăţi civile 
şi monitorizare a executării 
hotărârilor Curţii Europene a 
Drepturilor Omului din cadrul 
Senatului 

bugetare şi/sau de angajament, 
ca urmare a amendamentelor 
[…], se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare”. 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
 

12.  Ministerul Justiției, Anexa 
nr.3/17 Capitolul 5001/Grupa 
10/subcapitol 01/ Articol 
01/Alineat/01 Salarii de baza 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 20.000 
mii lei pentru dublarea 
posturilor din cadrul ANC, în 
interesul statului și al românilor 
care solicită redobândirea 
cetățeniei române. 
 
Autori: 

În momentul de față, în cadrul 
ANC, programările românilor 
care depun dosarele de 
redobândire a cetățeniei se fac 
online, pentru 4 zile din 
săptămână, în limita a 400 de 
solicitanți pe zi. Acest număr 
este insuficient și nu răspunde 
necesităților reale ANC este o 
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Deputat Constantin Codreanu 
Grup parlamentare PMP 

instituție strategică. Interesul 
statului român și al românilor 
care solicită redobândirea 
cetățeniei este ca ANC să 
funcționeze la maximă 
capacitate. 
Sursa de finanțare: 
Bugetul Ministerului Justiției, 
prin redistribuirea fondurilor din 
alte capitole bugetare. 

 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/18 Ministerul Apărării Naționale 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa nr. 3/18/02  
Ministerul Apărării  Naționale 
 
Capitol 6001 
Grupa 20 
Titlul II 
Articol 01 Alineat 05 (Carburanți 
lubrifianți) 
 
 

Se propune majorarea 
creditelor bugetare de la 
suma de 181.397 mii lei la 
suma de 210.500 mii lei 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisiile pentru 
apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională ale 
Senatului si Camerei 
Deputatilor 
Senator Nicoleta Ramona Dinu 
(USR) 
 

În contextul geopolitic actual în 
care trebuie ridicată capacitatea 
de luptă a armatei, se impune, 
printre altele și creșterea 
numărului orelor de instrucție. 
O consecință a acestui fapt 
este și creșterea consumului de 
carburanți și lubrifianți, 
îndeosebi pentru asigurarea 
funcționării echipamentelor de 
resortul Forțelor Aeriene și al 
Forțelor Navale. În proiectul 
Legii bugetului de stat pe anul 
2018 se prevede o scădere a 
cheltuielilor față de anul 
precedent pentru carburanți și 
lubrifianți cu 9,94%. În 
considerarea celor menționate 
anterior, dar și datorită faptului 
că prețul carburanților și 
lubrifianților este în creștere, se 
propune majorarea creditelor 
bugetare aferente carburanților 
și lubrifianților de la suma de 
181.397 mii lei la suma de 
210.500 mii lei prin redistribuire 
de la capitolul 5001/grupa 
10/articol 01 Cheltuieli salariale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu se precizează poziţiile 
bugetare propuse a se diminua, 
ceea ce contravine prevederilor 
art. 17, alin. (31) din Legea 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit 
cărora „modificarea creditelor 
bugetare şi/sau de angajament, 
ca urmare a amendamentelor 
[…], se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare”. 
- fondurile alocate Ministerului 
Apărării Naționale au fost 
dimensionate în concordanță cu 
atribuțiile, obiectivele și politica 
sa în domeniu; 
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în bani 
Amendament respins de 
Comisiile pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă 
naţională ale Senatului si 
Camerei Deputatilor 
 
Propunerile de amendament 
determină majorarea nivelului 
deficitului bugetar, încălcând 
prevederile art. 17 alin.3 din 
Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice. 

2.  Anexa 3/18/02  
Ministerul Apărării Naţionale 
Capitol 6001 
Grupa 20 
Ttitlul II 
Articol 01 Alineat 06  
(Piese de schimb) 
 
 
  

Se propune majorarea 
creditelor bugetare de la 
suma de 172.688 mii lei la 
suma de 230.500 mii lei 
 
Autor: Comisiile pentru 
apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională ale 
Senatului si Camerei 
Deputatilor 
 Senator Nicoleta Ramona Dinu 
(USR)  
 

Datorită subfinanțării 
Ministerului Apărării Naționale 
în anii precedenți, necesarul de 
piese de schimb pentru 
reperarea echipamentelor, 
precum și pentru menținerea 
acestora în stare de funcționare 
a crescut substanțial în ultima 
perioadă. În proiectul Legii 
bugetului de stat pe anal 2018 
se prevede o scădere cu 
21,87% a sumei alocate pentru 
piese de schimb față de anul 
precedent. În considerarea 
celor menționate anterior, se 
propune majorarea creditelor 
bugetare aferente pieselor de 
schimb de la suma de 172.688 
mii lei la suma de 230.500 mii 
lei prin redistribuire de la 
capitolul5001/grupa 10/articol 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu se precizează poziţiile 
bugetare propuse a se diminua, 
ceea ce contravine prevederilor 
art. 17, alin. (31) din Legea 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit 
cărora „modificarea creditelor 
bugetare şi/sau de angajament, 
ca urmare a amendamentelor 
[…], se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare”. 
- fondurile alocate Ministerului 
Apărării Naționale au fost 
dimensionate în concordanță cu 
atribuțiile, obiectivele și politica 
sa în domeniu; 
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01 Cheltuieli salariale în bani 
Amendament respins de 
Comisiile pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă 
naţională ale Senatului si 
Camerei Deputatilor 
Propunerile de amendament 
determină majorarea nivelului 
deficitului bugetar, încălcând 
prevederile art. 17 alin.3 din 
Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice. 

3.  Anexa 3/18/02  
Ministerul Apărării Naţionale 
 
Capitol 6001 
Grupa 71  
Articol 03 (Reparații capital 
aferente activelor fixe) 

Se propune majorarea 
creditelor bugetare de la 
suma de 77.461 mii lei la 
suma de 220.500 mii lei 
 
 
Autor: Comisiile pentru 
apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională ale 
Senatului si Camerei 
Deputatilor 
Senator Nicoleta Ramona Dinu 
(USR) 
 

Propunerile de amendament 
determină majorarea nivelului 
deficitului bugetar, încălcând 
prevederile art. 17 alin.3 din 
Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice. 

Se propune respingerea 
întrucât:  
- contravine prevederilor art. 17 
alin. (3) din Legea nr. 500/2002, 
cu modificările și completările 
ulterioare, potrivit cărora ”În 
timpul dezbaterilor nu pot fi 
aprobate amendamente la legile 
bugetare anuale, care 
determină majorarea nivelului 
deficitului bugetar”. 
- responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului Apărării 
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Naţionale au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
2018; 
- în conformitate cu prevederile 
art.44 din Legea nr.500/2002, 
cu modificările și completările 
ulterioare, pe parcursul 
întregului an, în situaţia în care 
implementarea unui 
obiectiv/proiect de investiţii sau 
a unei categorii de investiţii nu 
se poate realiza conform 
proiecţiei bugetare, ordonatorii 
principali de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
virarea creditelor bugetare 
şi/sau a creditelor de 
angajament neutilizate, între 
obiectivele/proiectele şi 
categoriile de investiţii înscrise 
în programul de investiţii anexă 
la buget. 

4.  Anexa 3/18/02  
Ministerul Apărării Naţionale 
Ministerul Apărării Naționale 
Capitolul 6001 
Grupa  20 
Titlul II-Bunuri şi servicii 
Articol 01 Alineat 05 
 

Se propune suplimentarea 
sumei alocate cu 161.713 mii 
lei pentru asigurarea 
necesarului de carburanți-
lubrifianți pentru 
funcționarea tehnicii militare 
potrivit standardelor NATO 
 
Autor: Comisiile pentru 
apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională ale 

Asigurarea 100% (în proiectul 
de buget  se asigură doar 48%) 
a necesarului de carburanți-
lubrifianți pentru funcționarea 
tehnicii militare potrivit 
standardelor NATO (180 ore de 
zbor/pilot, 3132 zile instrucție 
pe mare/fluviu, 150 ore de marș 
pentru un militar din forțele 
terestre, etc) 
Sursa de finanțare: Legea 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- fondurile alocate Ministerului 
Apărării Naționale au fost 
dimensionate în concordanță cu 
atribuțiile, obiectivele și politica 
sa în domeniu; 
- potrivit art. 47 din Legea 
privind finanțele publice nr. 
500/2002, ordonatorii principali 
de credite pot efectua virări de 
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Senatului si Camerei 
Deputatilor 
Senator Nicu Fălcoi (USR) 

Bugetului de Stat pe anul 2018 
Anexa 3/18/02 Ministerul 
Apărării Naționale, Capitol 
6001, Grupa  71, Titlul XIII-
Active nefinanciare, Articol 01, 
Alineat 30 
Amendament respins de 
Comisiile pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă 
naţională ale Senatului si 
Camerei Deputatilor 
Propunerile de amendament 
determină majorarea nivelului 
deficitului bugetar, încălcând 
prevederile art. 17 alin.3 din 
Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice. 

credite bugetare între alineate și 
articole prevăzute în buget, în 
funcție de prioritățile stabilite 
pentru exercițiul bugetar. 

5.  Anexa 3/18/02  
Ministerul Apărării Naţionale 
 
Capitolul 6001 
Grupa  20 
Titlul II-Bunuri şi servicii 
Articol 01 Alineat 06 

Se propune suplimentarea 
sumei alocate cu 108.426 mii 
lei pentru asigurarea pieselor 
de schimb pentru tehnica de 
luptă 
 
Autor: Comisiile pentru 
apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională ale 
Senatului si Camerei 
Deputatilor 
Senator Nicu Fălcoi (USR) 

Asigurarea 100% (în proiectul 
de buget se asigură doar 50%) 
a pieselor de schimb pentru 
tehnica de luptă aflată în 
dotarea MU și unități. 
Anexa 3/18/02 
Sursa de finanțare: Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2018 
Anexa 3/18/02 Ministerul 
Apărării Naționale, Capitol 
6001, Grupa  71, Titlul XIII-
Active nefinanciare, Articol 01, 
Alineat 30 
Amendament respins de 
Comisiile pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă 
naţională ale Senatului si 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- fondurile alocate Ministerului 
Apărării Naționale au fost 
dimensionate în concordanță cu 
atribuțiile, obiectivele și politica 
sa în domeniu; 
- potrivit art. 47 din Legea 
privind finanțele publice nr. 
500/2002, ordonatorii principali 
de credite pot efectua virări de 
credite bugetare între alineate și 
articole prevăzute în buget, în 
funcție de prioritățile stabilite 
pentru exercițiul bugetar. 
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Camerei Deputatilor 
Propunerile de amendament 
determină majorarea nivelului 
deficitului bugetar, încălcând 
prevederile art. 17 alin.3 din 
Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice. 

6.  Anexa 3/18/02  
Ministerul Apărării Naţionale 
 
Capitolul 6001 
Grupa  20 
Titlul II-Bunuri şi servicii 
Articol 02 
Titlul II – Bunuri și servicii  
Articolul 02 
 

Se propune suplimentarea 
sumei alocate cu   16525 mii 
lei pentru asigurarea 
cheltuielilor de reparații 
curente la clădiri 
 
 
 
Autor: Comisiile pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă 
naţională ale Senatului si 
Camerei Deputatilor 
Senator USR Nicu Fălcoi 

Asigurarea în proporție de 
100% (în proiectul de buget se 
asigură doar 75%) a 
cheltuielilor pentru efectuarea 
de reparații curente la cladiri. 
Sursa de finanțare: Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2018 
Anexa 3/18/02 Ministerul 
Apărării Naționale, Capitol 
6001, Grupa  71, Titlul XIII-
Active nefinanciare, Articol 01, 
Alineat 30 
Amendament respins de 
Comisiile pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă 
naţională ale Senatului si 
Camerei Deputatilor 
Propunerile de amendament 
determină majorarea nivelului 
deficitului bugetar, încălcând 
prevederile art. 17 alin.3 din 
Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice. 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- fondurile alocate Ministerului 
Apărării Naționale au fost 
dimensionate în concordanță cu 
atribuțiile, obiectivele și politica 
sa în domeniu; 
- potrivit art. 47 din Legea 
privind finanțele publice nr. 
500/2002, ordonatorii principali 
de credite pot efectua virări de 
credite bugetare între alineate și 
articole prevăzute în buget, în 
funcție de prioritățile stabilite 
pentru exercițiul bugetar. 

 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/19 Ministerul Afacerilor Interne 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 

 
1.  Anexa nr. 3/19  

Ministerul Afacerilor Interne 
 

Se propune alocarea sumei 
de 13.077.548 lei, în vederea 
realizării proiectului 
“Construire Corp Clădire 
Primiri Urgenţe Paşcani” – 
Spitalul Municipal de Urgenţă 
Paşcani, judeţul Iaşi 
 
Autori: Deputații  Axinte Vasile, 
Macovei Silviu Nicu, Toma 
Vasilica, Cîtea Vasile și 
Ciuhodaru Tudor (PSD) 
 

Datorită adresabilităţii din ce în 
ce mai mari şi complexitatea 
cazurilor prezentate la camera 
de gardă (73.758 înregistrate în 
anul 2016) s-a hotărât în cadrul 
Spitalului Municipal Paşcani 
reconfigurarea spaţiilor 
existente. 
Spitalului Municipal Paşcani a 
fost dat în funcţiune în anul 
1982, iniţial nefiind prevăzută 
cu spaţii destinate special 
pentru acordarea asistentei 
medicale de urgenţă, existând 
la acel moment o cameră de 
gardă. Precizam ca, Ministerul 
Sănătății a specificat faptul ca, 
„Studiul de Fezabilitate prevede 
construirea unui corp de clădire 
CPU nou, alăturat clădirii 
actuale a Spitalului Municipal 
de Urgenţă Paşcani care are ca 
scop asigurarea tratării 
urgenţelor majore sau cu risc 
vital. 
în ceea ce priveşte sursa de 
finanţare pentru proiectarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2018 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 (2) din 
Legea privind finanțele publice 
nr. 500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- potrivit art. 14 alin. (2) din 
Legea nr. 500/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare, nicio cheltuială nu 
poate fi înscrisă în buget şi nici 
angajată şi efectuată din 
acesta, dacă nu există bază 
legală pentru respectiva 
cheltuială, 
- lucrările propuse la Spitalul 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=168&cam=2&leg=2016
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şi execuţia CPU Paşcani, 
aceasta va fi asigurată de la 
bugetul de stat, iar 10% va fi 
contribuţia Consiliului Local 
Paşcani.” 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
Amendament respins de 
Comisiile pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă 
naţională ale Senatului si 
Camerei Deputatilor 
 
Propunerile de amendament 
determină majorarea nivelului 
deficitului bugetar, încălcând 
prevederile art. 17 alin.3 din 
Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice. 

Municipal Paşcani  nu sunt de 
competenţa sau în domeniul de 
activitate al Ministerului 
Afacerilor Interne, acesta fiind 
în subordinea Ministerului 
Sănătății . 

2.  Ministerul Afacerilor Interne 
Anexa 3/19 
 

Se propune achiziționarea 
unei autospeciale de 
pompieri la Comuna Hodac 
cu suma de 104 mii lei 
 
Autor: Dr. Deputat Marius 
Paşcan (PMP) 

La sfarsitul anului 2016, 
începutul anului 2017, comuna 
Hodac s-a confruntat cu mai 
multe incendii de locuință. 
Distanța mare până la prima 
unitate de pompieri justifica 
necesitatea achiziționării unei 
autospeciale. 
 
Amendament respins de 
Comisiile pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- potrivit art. 14 alin. (2) din 
Legea nr. 500/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare, nicio cheltuială nu 
poate fi înscrisă în buget şi nici 
angajată şi efectuată din 
acesta, dacă nu există bază 
legală pentru respectiva 
cheltuială; 
-achiziționarea unei 
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naţională ale Senatului si 
Camerei Deputatilor 
 
Propunerile de amendament 
determină majorarea nivelului 
deficitului bugetar, încălcând 
prevederile art. 17 alin.3 din 
Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice. 

autospeciale de pompieri la 
comuna Hodac nu este de 
competenţa sau în domeniul de 
activitate al Ministerului 
Afacerilor Interne (este de 
competenţa administraţiei 
publice locale). 
 

3.  Ministerul Afacerilor Interne 
Anexa 3/19 
 

Se propune introducerea în 
Anexa 3/19 
a obiectivului de investiţii 
”Achiziţionare sistem 
monitorizare spaţiu public 
Mangalia”, cu suma de 2.000 
mii lei 
 
Autor: Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu (PMP) 
 

Se doreşte aprobarea acestui 
amendament deoarece 
municipiul Mangalia nu dispune 
de o monitorizare video a 
spaţiului public, ceea ce duce la 
creşterea gradului de 
infracţionalitate şi îngreunează 
activitatea poliţiştilor. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Ministerul 
Afacerilor Interne – Resurse 
generale 
 
Amendament respins de 
Comisiile pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă 
naţională ale Senatului si 
Camerei Deputatilor 
 
Propunerile de amendament 
determină majorarea nivelului 
deficitului bugetar, încălcând 
prevederile art. 17 alin.3 din 
Legea nr. 500/2002 privind 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- potrivit art. 14 alin. (2) din 
Legea nr. 500/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare, nicio cheltuială nu 
poate fi înscrisă în buget şi nici 
angajată şi efectuată din 
acesta, dacă nu există bază 
legală pentru respectiva 
cheltuială; 
- achiziționarea unui sistem 
monitorizare spaţiu public 
Mangalia nu este de 
competenţa sau în domeniul de 
activitate  al Ministerului 
Afacerilor Interne (este de 
competenţa administraţiei 
publice locale). 
 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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finanţele publice. 
 

 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/20 Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 

 
Respinse de Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia penteru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi ale Camerei 

Deputaţilor, respectiv Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială şi Comisia pentru egalitate de şanse ale Senatului 
 

1.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX - 
ASISTENTA SOCIALA 

        Se propune alocarea 
sumei de 2.500 lei, pentru 2500 
tineri care părăsesc anual 
sistemul de protecție a copilului 
la împlinirea vârstei de 18 ani 
(până la 26 de ani conform legii 
272/2004 privind protectia si 
promovarea drepturilor 
copilului, republicata). 
        Finanțarea este lunară și 
constă în plata chiriei pe o 
perioadă de cel puțin 2 ani de 
zile. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 

       Conform Autorității 
Naționale pentru Protecția 
Copilului și Adopție în România 
aproximativ 2500 tineri 
părăsesc anual centrele de 
plasament și nu au asigurate 
condițiile necesare începerii 
noului stil de viață.  
        Consider că pentru cel 
puțin 2 ani, acești tineri, să aibă 
asigurată suma de 1000 
lei/lunar în vederea asigurării 
unei chirii. Dacă ne dorim ca 
acești tineri să devină o 
contribuție pozitivă în societate 
avem responsabilitatea să-i 
susținem și după ce le este 
încetată măsura de protecție 
specială. Deprinderile de viață 
independentă se dobândesc 
odată cu sistarea măsurii de 
protecție, acum au nevoie mai 
mult de noi. Mulți dintre ei 
pleacă cu mari sechele 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală care să 
reglementeze plata chiriei 
pentru tinerii care nu se mai 
încadrează pentru a beneficia 
de măsurile sistemului de 
protecție a copilului. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Senatului emoționale și nu fac față noului 
stil de viață. 
       Avem responsabilitatea să 
le întindem o mână de ajutor. 
 
       Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Au fost demarate procedurile 
unui proiect privind finanţarea 
unor locuinţe protejate, din 
fonduri europene.  
Textul este neclar şi nu poate fi 
susţinut. 

2.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

        Se propune alocarea 
sumei de 5000 lei/lună, pentru 
angajarea a doi terapeuți 
ocupaționali la centrul de 
plasament din Jud. Alba, care 
au rolul de a studia procesele 
mentale și comportamentul 
copilului aflat cu măsura 
protecției speciale conform 
Legii Nr. 272/2004, privind 
promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an. 

În cadrul centrului de plasament 
din Jud. Alba locuiesc 39 de 
copii, aflați cu măsura protecției 
speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot 
persista pe durata întregii vieți a 
copilului care a trecut printr-o 
experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste 
dificultăți pot fi în general 
depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 

 
Nu intră în atribuţiile 

Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor judeţene. 

3.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

        Se propune alocarea 
sumei de 25000 lei/lună, pentru 
angajarea a zece terapeuți 
ocupaționali la cele 5 centre de 
plasament din Jud. Arad, care 

În cadrul celor 5 centre de 
plasament din Jud. Arad 
locuiesc 95 de copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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au rolul de a studia procesele 
mentale și comportamentul 
copilului aflat cu măsura 
protecției speciale conform 
Legii Nr. 272/2004, privind 
promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an. 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR  

dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot 
persista pe durata întregii vieți a 
copilului care a trecut printr-o 
experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste 
dificultăți pot fi în general 
depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 

din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 

Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor judeţene. 

4.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

      Se propune alocarea sumei 
de 35000 lei/lună, pentru 
angajarea a zece terapeuți 
ocupaționali la cele 7 centre de 
plasament din Jud. Argeș, care 
au rolul de a studia procesele 
mentale și comportamentul 
copilului aflat cu măsura 
protecției speciale conform 
Legii Nr. 272/2004, privind 
promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an. 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 

În cadrul celor 7 centre de 
plasament din Jud. Argeș 
locuiesc 201 de copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR  

scăzute);  
• dificultăți în a se 

relaționa cu alți copii; 
• au tendințe agresive față 

de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor judeţene. 

5.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
5000 lei/lună, pentru angajarea 
a doi  terapeuți ocupaționali la 
centrul de plasament din Jud. 
Bacău, care au rolul de a studia 
procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat 
cu măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 

În cadrul centrului de plasament 
din Jud. Bacău locuiesc 38 de 
copii, aflați cu măsura protecției 
speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an. 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR  

• retragerea din cadrul 
interacțiunilor;  

• agresivitate, 
hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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subordinea consiliilor judeţene. 
6.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 

5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
20000 lei/lună, pentru 
angajarea a opt terapeuți 
ocupaționali la cele 4 centre de 
plasament din Jud. Bihor, care 
au rolul de a studia procesele 
mentale și comportamentul 
copilului aflat cu măsura 
protecției speciale conform 
Legii Nr. 272/2004, privind 
promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an. 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR  

În cadrul celor 4 centre de 
plasament din Jud. Bihor 
locuiesc 139 de copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor judeţene. 

7.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
15000 lei/lună, pentru 
angajarea a șase terapeuți 
ocupaționali la cele 3 centre de 
plasament din Jud. Bistrița 
Năsăud, care au rolul de a 
studia procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat 
cu măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an. 

În cadrul celor 3 centre de 
plasament din Jud. Bistrița 
Năsăud locuiesc 191 de copii, 
aflați cu măsura protecției 
speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR  

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor judeţene. 

8.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
15000 lei/lună, pentru 
angajarea a șase terapeuți 
ocupaționali la cele 3 centre de 
plasament din Jud. Botoșani, 
care au rolul de a studia 
procesele mentale și 

În cadrul celor 3 centre de 
plasament din Jud. Botoșani 
locuiesc 146 de copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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comportamentul copilului aflat 
cu măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an. 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR  

terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 

Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
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 Sociale 
Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor judeţene. 

9.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
45000 lei/lună, pentru 
angajarea a optsprezece 
terapeuți ocupaționali la cele 9 
centre de plasament din Jud. 
Arad, care au rolul de a studia 
procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat 
cu măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an. 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 

În cadrul celor 9 centre de 
plasament din Jud. Brașov 
locuiesc 309 de copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
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pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR  

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor judeţene. 

10.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
30000 lei/lună, pentru 
angajarea a doisprezece 
terapeuți ocupaționali la cele 6 
centre de plasament din Jud. 
Buzău, care au rolul de a studia 
procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat 
cu măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 

În cadrul celor 6 centre de 
plasament din Jud. Buzău 
locuiesc 357 de copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
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copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an. 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR  

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor judeţene. 

11.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 

       Se propune alocarea sumei 
de 15000 lei/lună, pentru 

În cadrul celor 3 centre de 
plasament din Jud. Călărași 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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CHELTUIELI angajarea a șase terapeuți 
ocupaționali la cele 3 centre de 
plasament din Jud. Călărași, 
care au rolul de a studia 
procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat 
cu măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an. 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR  

locuiesc 108 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 

susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
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pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor judeţene. 

12.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

        Se propune alocarea 
sumei de 15000 lei/lună, pentru 
angajarea a șase terapeuți 
ocupaționali la cele 3 centre de 
plasament din Jud. Caraș - 
Severin, care au rolul de a 
studia procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat 
cu măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an. 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 

În cadrul celor 3 centre de 
plasament din Jud. Caraș - 
Severin locuiesc 79 copii, aflați 
cu măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
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penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR  

limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor judeţene. 

13.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

      Se propune alocarea sumei 
de 15000 lei/lună, pentru 
angajarea a șase terapeuți 
ocupaționali la cele 3 centre de 
plasament din Jud. Cluj, care 
au rolul de a studia procesele 
mentale și comportamentul 
copilului aflat cu măsura 
protecției speciale conform 
Legii Nr. 272/2004, privind 

În cadrul celor 3 centre de 
plasament din Jud. Cluj 
locuiesc 50 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
 



 
 
Nr. 
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promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an. 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR  

instituționalizării sunt: 
• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
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de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor judeţene. 

14.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

        Se propune alocarea 
sumei de 35000 lei/lună, pentru 
angajarea a paisprezece 
terapeuți ocupaționali la cele 3 
centre de plasament din Jud. 
Constanța, care au rolul de a 
studia procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat 
cu măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an. 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 

În cadrul celor 7 centre de 
plasament din Jud. Constanța 
locuiesc 374 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
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Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR  

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
 

15.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

         Se propune alocarea 
sumei de 15000 lei/lună, pentru 
angajarea a șase terapeuți 
ocupaționali la cele 3 centre de 
plasament din Jud. Covasna, 
care au rolul de a studia 
procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat 
cu măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an. 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 

În cadrul celor 3 centre de 
plasament din Jud. Covasna 
locuiesc 130 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR  

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor judeţene. 

16.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

        Se propune alocarea 
sumei de 5000 lei/lună, pentru 
angajarea a doi terapeuți 
ocupaționali la centrul de 
plasament din Jud. Dâmbovița, 
care au rolul de a studia 
procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat 
cu măsura protecției speciale 

În cadrul centrului de plasament 
din Jud. Dâmbovița locuiesc 30 
de copii, aflați cu măsura 
protecției speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an. 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR  

Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu intră în atribuţiile 

 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor judeţene. 

17.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

         Se propune alocarea 
sumei de 15000 lei/lună, pentru 
angajarea a șase terapeuți 
ocupaționali la cele 3 centre de 
plasament din Jud. Dolj, care 
au rolul de a studia procesele 
mentale și comportamentul 
copilului aflat cu măsura 
protecției speciale conform 
Legii Nr. 272/2004, privind 
promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an. 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 

În cadrul celor 3 centre de 
plasament din Jud. Dolj 
locuiesc 72 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

lor. 
Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor judeţene. 

18.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

       Se propune alocarea sumei 
de 20000 lei/lună, pentru 
angajarea a opt terapeuți 
ocupaționali la cele 4 centre de 
plasament din Jud. Galați, care 
au rolul de a studia procesele 
mentale și comportamentul 
copilului aflat cu măsura 
protecției speciale conform 
Legii Nr. 272/2004, privind 
promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 

În cadrul celor 4 centre de 
plasament din Jud. Galați 
locuiesc 145 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an. 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor judeţene. 

19.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

       Se propune alocarea sumei 
de 15000 lei/lună, pentru 
angajarea a șase terapeuți 
ocupaționali la cele 3 centre de 

În cadrul celor 3 centre de 
plasament din Jud. Gorj 
locuiesc 110 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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plasament din Jud. Gorj, care 
au rolul de a studia procesele 
mentale și comportamentul 
copilului aflat cu măsura 
protecției speciale conform 
Legii Nr. 272/2004, privind 
promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an. 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 

realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor judeţene. 

20.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

       Se propune alocarea sumei 
de 25000 lei/lună, pentru 
angajarea a zece terapeuți 
ocupaționali la cele 5 centre de 
plasament din Jud. Harghita, 
care au rolul de a studia 
procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat 
cu măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an. 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 

În cadrul celor 5 centre de 
plasament din Jud. Harghita 
locuiesc 171 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

scăzute);  
• dificultăți în a se 

relaționa cu alți copii; 
• au tendințe agresive față 

de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor judeţene. 

21.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

        Se propune alocarea 
sumei de 20000 lei/lună, pentru 
angajarea a opt terapeuți 
ocupaționali la cele 4 centre de 
plasament din Jud. Hunedoara, 
care au rolul de a studia 
procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat 
cu măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 

În cadrul celor 4 centre de 
plasament din Jud. Hunedoara 
locuiesc 76 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an. 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

• retragerea din cadrul 
interacțiunilor;  

• agresivitate, 
hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
 

22.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
15000 lei/lună, pentru 
angajarea a șase terapeuți 

În cadrul celor 3 centre de 
plasament din Jud. Ialomița 
locuiesc 87 copii, aflați cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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ocupaționali la cele 3 centre de 
plasament din Jud. Ialomița, 
care au rolul de a studia 
procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat 
cu măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an. 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 

protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
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se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor judeţene. 

23.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

        Se propune alocarea 
sumei de 60000 lei/lună, pentru 
angajarea a douăzeci și patru 
de terapeuți ocupaționali la cele 
12 centre de plasament din 
Jud. Iași, care au rolul de a 
studia procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat 
cu măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an. 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 

În cadrul celor 12 centre de 
plasament din Jud. Iași locuiesc 
779 copii, aflați cu măsura 
protecției speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor judeţene. 

24.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

        Se propune alocarea 
sumei de 20000 lei/lună, pentru 
angajarea a opt terapeuți 
ocupaționali la cele 4 centre de 
plasament din Jud. Ilfov, care 
au rolul de a studia procesele 
mentale și comportamentul 
copilului aflat cu măsura 
protecției speciale conform 
Legii Nr. 272/2004, privind 
promovarea drepturilor 

În cadrul celor 4 centre de 
plasament din Jud. Ilfov 
locuiesc 130 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
 



 
 
Nr. 
crt. 
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copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an. 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
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plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor judeţene. 

25.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

        Se propune alocarea 
sumei de 15000 lei/lună, pentru 
angajarea a șase terapeuți 
ocupaționali la cele 3 centre de 
plasament din Jud. Mehedinți, 
care au rolul de a studia 
procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat 
cu măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an. 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 

În cadrul celor 3 centre de 
plasament din Jud. Mehedinți 
locuiesc 74 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
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Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor judeţene. 

26.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
5000 lei/lună, pentru angajarea 
a doi  terapeuți ocupaționali la 
centrul de plasament din Jud. 
Mureș, care au rolul de a studia 
procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat 
cu măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an. 

În cadrul centrului de plasament 
din Jud. Mureș locuiesc 23 
copii, aflați cu măsura protecției 
speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
 



 
 
Nr. 
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Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
 

27.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

        Se propune alocarea 
sumei de 25000 lei/lună, pentru 
angajarea a zece terapeuți 
ocupaționali la cele 5 centre de 
plasament din Jud. Neamț, care 
au rolul de a studia procesele 
mentale și comportamentul 
copilului aflat cu măsura 
protecției speciale conform 
Legii Nr. 272/2004, privind 
promovarea drepturilor 

În cadrul celor 5 centre de 
plasament din Jud. Neamț 
locuiesc 326 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
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copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an. 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 
 
 
 
 

 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
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plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor judeţene. 

28.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

        Se propune alocarea 
sumei de 40000 lei/lună, pentru 
angajarea a șaisprezece 
terapeuți ocupaționali la cele 8 
centre de plasament din Jud. 
Prahova, care au rolul de a 
studia procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat 
cu măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an. 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 

În cadrul celor 8 centre de 
plasament din Jud. Prahova 
locuiesc 410 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
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parlamentar USR 
 
 
 
 

 
 

durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor judeţene. 

29.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

        Se propune alocarea 
sumei de 15000 lei/lună, pentru 
angajarea a șase terapeuți 
ocupaționali la cele 3 centre de 
plasament din Jud. Sălaj, care 
au rolul de a studia procesele 
mentale și comportamentul 
copilului aflat cu măsura 
protecției speciale conform 
Legii Nr. 272/2004, privind 
promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 

În cadrul celor 3 centre de 
plasament din Jud. Sălaj 
locuiesc 184 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
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crt. 
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o perioadă de un an.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 
 
 
 
 

 
 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor judeţene. 

30.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

        Se propune alocarea 
sumei de 10000 lei/lună, pentru 
angajarea a patru terapeuți 
ocupaționali la cele 2 centre de 
plasament din Jud. Satu Mare, 
care au rolul de a studia 
procesele mentale și 

În cadrul celor 2 centre de 
plasament din Jud. Satu Mare 
locuiesc 93 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 



 
 
Nr. 
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comportamentul copilului aflat 
cu măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 
 
 
 
 

 
 
 

terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 

Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
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Sociale 
Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor judeţene. 

31.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

        Se propune alocarea 
sumei de 30000 lei/lună, pentru 
angajarea a doisprezece 
terapeuți ocupaționali la cele 6 
centre de plasament din Jud. 
Sibiu, care au rolul de a studia 
procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat 
cu măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 

     În cadrul celor 6 centre de 
plasament din Jud. Sibiu 
locuiesc 287 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
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Senatului 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor judeţene. 

32.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

        Se propune alocarea 
sumei de 15000 lei/lună, pentru 
angajarea a șase terapeuți 
ocupaționali la cele 3 centre de 
plasament din Jud. Suceava, 
care au rolul de a studia 
procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat 
cu măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 

     În cadrul celor 3 centre de 
plasament din Jud. Suceava 
locuiesc 129 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
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copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 
 
 
 
 
  

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor judeţene. 

33.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 

        Se propune alocarea 
sumei de 2500 lei/lună, pentru 

     În cadrul centrului de 
plasament din Jud. Teleorman 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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CHELTUIELI angajarea unui terapeut 
ocupațional la centrul de 
plasament din Jud. Teleorman, 
care are rolul de a studia 
procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat 
cu măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 
 
 
 
 

locuiesc 13 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 

susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
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pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor judeţene. 

34.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

        Se propune alocarea 
sumei de 25000 lei/lună, pentru 
angajarea a zece terapeuți 
ocupaționali la centrele de 
plasament din Jud. Timiș, care 
are rolul de a studia procesele 
mentale și comportamentul 
copilului aflat cu măsura 
protecției speciale conform 
Legii Nr. 272/2004, privind 
promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 

     În cadrul celor 5 centre de 
plasament din Jud. Timiș 
locuiesc 283 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
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pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 
 
 
 
 
  

 
 

 

limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Social Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor 
judeţene.e 
 

35.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

        Se propune alocarea 
sumei de 30000 lei/lună, pentru 
angajarea a doisprezece 
terapeuți ocupaționali la 
centrele de plasament din Jud. 
Tulcea, care are rolul de a 
studia procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat 
cu măsura protecției speciale 

     În cadrul celor 6 centre de 
plasament din Jud. Tulcea 
locuiesc 166 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
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conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu intră în atribuţiile 
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Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor judeţene. 

36.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

        Se propune alocarea 
sumei de 30000 lei/lună, pentru 
angajarea a doisprezece 
terapeuți ocupaționali la 
centrele de plasament din Jud. 
Vâlcea, care are rolul de a 
studia procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat 
cu măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 

     În cadrul celor 6 centre de 
plasament din Jud. Vâlcea 
locuiesc 147 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
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Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 
 
 
 
 
  

 
 

 
  

lor. 
Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor judeţene. 

37.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
2500 lei/lună, pentru angajarea 
unui terapeut ocupațional la 
centrul de plasament din Jud. 
Vrancea, care are rolul de a 
studia procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat 
cu măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 

     În cadrul centrului de 
plasament din Jud. Vrancea 
locuiesc 17 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
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        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 
 
 
 
 
  

 
 
 

  

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor judeţene. 

38.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

       Se propune alocarea sumei 
de 15000 lei/lună, pentru 
angajarea a șase terapeuți 
ocupaționali la centrele de 

     În cadrul celor 3 centre de 
plasament din Mun. București, 
Sector 1 locuiesc 78 copii, aflați 
cu măsura protecției speciale.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
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plasament din Mun. București, 
Sector 1, care au rolul de a 
studia procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat 
cu măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 
 
 
 
  
  

 

Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 

realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor judeţene. 
 

39.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

       Se propune alocarea sumei 
de 20000 lei/lună, pentru 
angajarea a opt terapeuți 
ocupaționali la centrele de 
plasament din Mun. București, 
Sector 2, care au rolul de a 
studia procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat 
cu măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 

     În cadrul celor 4 centre de 
plasament din Mun. București, 
Sector 2 locuiesc 150 copii, 
aflați cu măsura protecției 
speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
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Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 
 
 
 
  
  

 
 
 

  
 

performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor judeţene. 

40.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

       Se propune alocarea sumei 
de 5000 lei/lună, pentru 
angajarea a doi terapeuți 
ocupaționali la centrele de 
plasament din Mun. București, 
Sector 3, care au rolul de a 
studia procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat 
cu măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 

     În cadrul celor 2 centre de 
plasament din Mun. București, 
Sector 3 locuiesc 32 copii, aflați 
cu măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
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copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 
 
 
 
  
  

 
 
 

  
 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
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subordinea consiliilor judeţene. 
 

41.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

       Se propune alocarea sumei 
de 5000 lei/lună, pentru 
angajarea a doi terapeuți 
ocupaționali la centrul de 
plasament din Mun. București, 
Sector 4, care au rolul de a 
studia procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat 
cu măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

     În cadrul centrului de 
plasament din Mun. București, 
Sector 4 locuiesc 42 copii, aflați 
cu măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
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durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor judeţene. 

42.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

       Se propune alocarea sumei 
de 2500 lei/lună, pentru 
angajarea unui terapeut 
ocupațional la centrul de 
plasament din Mun. București, 
Sector 5, care au rolul de a 
studia procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat 
cu măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 

     În cadrul centrului de 
plasament din Mun. București, 
Sector 5 locuiesc 16 copii, aflați 
cu măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
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o perioadă de un an.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 
 
 
 
  
  

 
 
 

  
 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor judeţene. 

43.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

       Se propune alocarea sumei 
de 10000 lei/lună, pentru 
angajarea a patru terapeuți 
ocupaționali la centrul de 
plasament din Mun. București, 
Sector 6, care au rolul de a 
studia procesele mentale și 

     În cadrul centrului de 
plasament din Mun. București, 
Sector 6 locuiesc 81 copii, aflați 
cu măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea 
dezumanizează puiul de om 
motiv pentru care prezența unui 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
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comportamentul copilului aflat 
cu măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea 
copilului pe plan personal, 
social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe 
o perioadă de un an.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 
 
 
 
  
  

 
 
 

  

terapeut în procesul lui de 
dezvoltare e foarte important.  
Câteva din efectele 
instituționalizării sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, 

hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata 
lumea; 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea 

fizica si psihica - (Ex.: 
limbaj redus, 
performante intelectuale 
scăzute);  

• dificultăți în a se 
relaționa cu alți copii; 

• au tendințe agresive față 
de ceilalți copii de vârsta 
lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului 
care a trecut printr-o experiență 
a instituționalizării, însa studiile 
au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă 
se intervine terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 

Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
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 Sociale 
N Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor 
locale/judeţene. 

44.  Anexa3/20/Capitol 
5001/Grupa71/Titlul XIII 

Se propune alocarea sumei de 
457 mii lei pentru construcția 
unui centru destinat 
persoanelor victime ale 
violenței în familie  - Mun. 
Piatra Neamț, Jud. Neamț;  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

“Violența în familie este o 
problema gravă în România. 
Peste 2.300 de femei au căzut 
victime ale violenței domestice 
doar în primele luni ale acestui 
an în România. Dintre acestea, 
34 au murit. Situația este mult 
mai gravă dacă privim în urmă. 
În ultimii doi ani, s-au înregistrat 
peste 27 de mii de victime si 
peste 400 de decese.  
Studiile arată că în România 
45% dintre femei au fost 
agresate verbal, 30% au fost 
abuzate fizic, iar 7% au fost 
abuzate sexual pe durata vieții.” 
– se arată într-un raport 
publicat de Monitorul de Neamț 
în anul 2007. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Au fost demarate procedurile 
privind finanţarea din fonduri 
europene, a unor centre 
destinate persoanelor victime 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este stabilită concret sursa de 
finanțare, nefiind precizat titlul, 
articolul, alineatul de cheltuieli 
care ar urma să se diminueze. 
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ale violenței în familie. 
În bugetu sunt cuprinse sume 
pentru cofinanţare. 

45.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Jud. Alba  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ, fiind o structură 
informală care se organizează 
la nivelul centrelor de 
plasament care sunt organizate 
în structura direcţiei generale de 
asistenţă socială şi protecţia 
copilului din subordinea 
consiliului judeţean, respectiv a 
consiliului local al sectoarelor 
municipiului Bucureşti, în regim 
de componente funcţionale ale 
acestora, fără personalitate 
juridică. 
Susținerea sistemului de 
protecție a copilului se 
realizează din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului 
de stat și nu din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
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Sociale 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

46.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Jud. Argeș  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

47.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Jud. Arad.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu intră în atribuţiile 
Ministerului Muncii angajarea 
de personal în centrele de 
plasament. Acestea sunt în 
subordinea consiliilor judeţene. 

48.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Jud. Bacău.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
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crt. 

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

- 65 - 

o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

49.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Jud. Bihor.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

50.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Jud. Bistrița 
Năsăud.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
 



 
 
Nr. 
crt. 
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       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

51.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Jud. 
Botoșani.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
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voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

52.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Jud. Brașov.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
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Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

53.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Jud. Buzău.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
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Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

54.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Jud. 
Călărași.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
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şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

55.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Jud. Caraș 
Severin.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 72 - 

Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

56.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Jud. Cluj.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
. 
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pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

57.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Jud. 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
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Constanța.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

 

58.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
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susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Jud. 
Covasna.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
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59.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Jud. 
Dâmbovița.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
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Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

60.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Jud. Dolj.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
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Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

61.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Jud. Galați.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
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Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

62.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Jud. Gorj.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

63.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Jud. 
Harghita.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
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obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

64.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Jud. 
Hunedoara.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
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abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

65.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Jud. 
Ialomița.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
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menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
 

66.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Jud. Iași.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
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o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 
 

67.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Jud. Ilfov.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
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       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

68.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Jud. 
Mehedinți.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
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parlamentar USR voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

69.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Jud. Mureș.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
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Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a.. 
  
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

70.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Jud. Neamț.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
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Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

71.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Jud. 
Prahova.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

72.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Jud. Sălaj.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
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crt. 
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Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

73.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Jud. Satu 
Mare.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
 
 



 
 
Nr. 
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penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

74.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Jud. Sibiu.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

 

75.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
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Copilului la nivelul Jud. 
Suceava.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

finanţarea acestor consilii.  
 
 

76.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol Se propune alocarea sumei de       Conform ordinului 21/2004 Se propune respingerea 
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crt. 
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5000/Grupa59/Titlul IX 10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Jud. 
Teleorman.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 

amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
 
 



 
 
Nr. 
crt. 
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Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

77.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Jud. Timiș.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
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crt. 
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Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

78.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Jud. Tulcea.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
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Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

79.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Jud. Vâlcea.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

80.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Jud. 
Vrancea.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
 
 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 99 - 

obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

81.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Mun. 
București, Sector 1.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

82.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Mun. 
București, Sector 2.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
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menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

83.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Mun. 
București, Sector 3.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
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de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

84.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Mun. 
București, Sector 4.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
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Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

85.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Mun. 
București, Sector 5.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 
abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
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Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 

86.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru 
susținerea activităților Consiliul 
Copilului la nivelul Mun. 
București, Sector 6.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 

      Conform ordinului 21/2004 
pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecția 
copilului de tip rezidențial, copiii 
trebuie încurajați să-și 
organizeze un grup de 
reprezentare numit Consiliul 
Copiilor, care să fie consultat 
periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor 
care îi privesc pe toți copiii din 
SR. 
       Pentru reducerea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există cadru legal pentru 
finanţarea acestor consilii.  
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Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

abuzurilor în instituțiile de 
protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o 
voce acestor copii prin Consiliul 
Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie 
de susținere financiară pentru 
desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru 
o viață independentă și să 
abordeze teme precum violența 
domestică, drepturile și 
obligațiile lor în contextul socio-
economic, s.a.. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Nu există cadru legal privind 
finanţarea acestor consilii. 
Consiliul Copilului are caracter 
consultativ. 
 

87.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Jud. Alba.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
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Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 

Legii bugetului de stat. 
Totodată contravine 
prevederilor art.138, alin(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia ˝nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei 
de finanţare˝, în cazul de faţă 
aceasta nu este stabilită 
concret, nefiind precizat titlul, 
articolul, alineatul care ar urma 
să se diminueze. 
  
 

88.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Jud. Arad.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
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pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 

pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
 
 

89.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Jud. Argeș.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
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penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 

familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
 

90.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Jud. Bacău.  

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
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Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 

MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
 

91.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
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prevenirii abandonului familial 
la nivelul Jud. Bihor.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Socia Există alte mecanisme 
prin care se asigură susţinerea 
familiilor aflate în situații de risc. 
Nu se poate susţine în această 
formă.le 
 

măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
 

92.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol Se propune alocarea sumei de Tot mai multe studii arată Se propune respingerea 
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5000/Grupa57/Titlul IX 100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Jud. Bistrița Năsăud.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 

amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
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poate susţine în această formă. 
93.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 

5000/Grupa57/Titlul IX 
Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Jud. Botoșani.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Există alte mecanisme prin care 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
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se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 

94.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Jud. Brașov.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
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Sociale 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 

95.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Jud. Buzău.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 

96.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Jud. Călărași.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
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de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 

97.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Jud. Caraș Severin.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
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nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 

98.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Jud. Cluj.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
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intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 

99.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Jud. Contsnța.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
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costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 

100.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Jud. Covasna.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
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parlamentar USR doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 

101.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Jud. Dâmbovița.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
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Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
 
 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 
 

102.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Jud. Dolj.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
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Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 

Legii bugetului de stat. 
 

103.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Jud. Galați.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
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pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 

pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
 

104.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Jud. Gorj.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
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protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 

stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
 

105.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
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la nivelul Jud. Harghita.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 
 
 

cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
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106.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Jud. Hunedoara.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
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aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 

107.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Jud. Ialomița.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
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Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 

108.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Jud. Iași.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
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Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 

109.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Jud. Ilfov.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
 
 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 
 

110.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Jud. Mehedinți.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
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protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 

111.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Jud. Mureș.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
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gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
 

112.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Jud. Neamț.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
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școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 
 

113.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Jud. Prahova.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
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Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 

114.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Jud. Sălaj.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
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şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 

 

115.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Jud. Satu Mare.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
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Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 

sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
 

116.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Jud. Sibiu.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
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penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 

familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
 

117.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Jud. Suceava.  

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
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Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 
 
 

MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
 

118.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol Se propune alocarea sumei de Tot mai multe studii arată Se propune respingerea 
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5000/Grupa57/Titlul IX 100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Jud. Teleorman. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 

nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 

amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
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poate susţine în această formă. 
119.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 

5000/Grupa57/Titlul IX 
Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Jud. Timiș.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Există alte mecanisme prin care 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
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se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 

120.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Jud. Tulcea.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
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Sociale 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 

121.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Jud. Vâlcea.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 

122.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Jud. Vrancea.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
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de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 

123.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Mun. București, 
Sector 1.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
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nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 

124.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Mun. București, 
Sector 2.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
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protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 

125.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Mun. București, 
Sector 3. 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
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gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 

126.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Mun. București, 
Sector 4. 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
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Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 

127.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Mun. București, 
Sector 5. 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 
asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
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Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 

128.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru 
susținerea familiilor aflate în 
situații de risc în vederea 
prevenirii abandonului familial 
la nivelul Mun. București, 
Sector 6. 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 

Tot mai multe studii arată 
nivelul de sărăcie în care cresc 
copii din România motiv pentru 
care apariția abandonului 
familial este mai mult decât 
inevitabil.  
Consider că e foarte important 
să susținem acele familii care 
au un job dar stau în chirie și 
venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă 
avem situații când familia face 
toate demersurile pentru a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este aprobat un act normativ 
care să reglementeze astfel de 
măsuri suplimentare față de 
cele deja susținute din bugetul 
MMJS cum sunt alocația de 
stat, alocația pentru susținerea 
familiei, ajutorul social etc. si 
pentru care sunt prevăzute 
sumele necesare în proiectul 
Legii bugetului de stat. 
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pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

asigura un climat de dezvoltare 
și nu reușește având în vedere 
că salariul câștigat acoperă 
doar chiria. Ce facem cu hrana, 
școlarizarea și multe alte 
costuri care apar într-o 
gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru 
protecția copilului și serviciul 
public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta 
familia în a preveni abandonul 
de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale 
Există alte mecanisme prin care 
se asigură susţinerea familiilor 
aflate în situații de risc. Nu se 
poate susţine în această formă. 

129.  Ministerul Muncii şi Justiţiei 
Sociale  
Anexa 3/20 
 

Introducerea în Anexa 3/20 
a obiectivului de investiţii  
„Centru de zi, cantină socială şi 
dezvoltare unitate îngrijire la 
domiciliu pentru persoane 
vârstnice în oraşul Hârşova”, cu 
suma de 330 mii lei. 
 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 

Motivaţia amendamentului  
Dat fiind numărul mare de 
persoane vârstnice din 
comunitate, se impune 
înființarea unei cantine sociale 
și dezvoltarea unității de 
îngrijire la domiciliu a acestora. 
Această investiție presupune 
amenajarea unui spațiu 
adecvat, dotat cu sistem de 
încălzire, mobilier, veselă și 
bucătărie, în care să se poată 
pregăti alimentele necesare și 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea acestui obiectiv din 
bugetul MMJS, astfel de sevicii 
sociale fiind organizate în 
subordinea consiliilor 
judeţene/locale. 
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Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

distribuirea lor bătrânilor. 
Totodată, se impune 
achiziționarea unui mijloc de 
transport pentru aprovizionarea 
cu alimente dar și pentru 
distribuirea hranei gata 
preparate către beneficiari. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Ministerul 
Muncii şi Justiţiei Sociale– 
Resurse generale 
Centrele pentru persoane 
vârstnice sunt în subordinea 
sau sub autoritatea consiliilor 
locale/judeţene. 

130.  Ministerul Muncii şi Justiţiei 
Sociale  
Anexa 3/20 
 

Introducerea în Anexa 3/20 
a obiectivului de investiţii 
”Centru multifuncţional pentru 
persoane aflate in situatii de 
risc, comuna Mihail 
Kogălniceanu”,  cu suma de 
2.081 mii lei. 
 
 

Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 

Motivaţia amendamentului 
Se propune admiterea 
amendamentului întrucât în 
comuna Mihail Kogălniceanu 
există un număr mare de copii 
cu dizabilităţi şi persoane 
vârstnice fără însoţitor care 
necesită transport în municipiul 
Constanţa. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Ministerul 
Muncii şi Justiţiei Sociale – 
Resurse generale 
 
Centrele pentru persoane 
vârstnice sunt în subordinea 
sau sub autoritatea consiliilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea acestui obiectiv din 
bugetul MMJS, astfel de sevicii 
sociale fiind organizate în 
subordinea consiliilor 
judeţene/locale. 
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pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 

Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 
 

locale/judeţene. 

131.  Ministerul Muncii si Justitiei 
Sociale Anexa 3/20  

Introducere în Anexa 3/20 
a obiectivului de investiţii  
”Construire centru pentru 
orientare, supraveghere şi 
sprijinire a copilului care a 
săvârşit o faptă penală”, cu 
suma de 1.000 mii lei. 
 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
În vederea realizării priorităţilor 
strategice pe termen mediu, 
DGASPC Constanţa a propus 
înfiinţarea la nivelul judeţului 
Constanţa a unui serviciu social 
cu cazare care să răspundă 
categoriei de minori care 
săvârşesc fapte penale şi nu 
răspund penal.Centrul va 
asigura asistenţă socio-psiho-
educativă îngrijire şi recuperare 
pentru copiii delincvenţi, grupa 
de vârstă 8-14 ani. Serviciile de 
tip rezidenţial, organizate ca 
centre de plasament de 
orientare, supraveghere şi 
sprijinire a reintegrării sociale a 
copilului care săvârşeşte fapte 
penale şi nu răspunde penal, se 
vor înfiinţa la nivel judeţean sau 
regional, după caz, cu acordul 
şi concursul MMFPSPV, MAI, 
MEN, MS, MJ, Ministerului 
Public, Administraţiei Naţionale 
a Penitenciarelor, după modelul 
centrelor de reeducare(sau 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea acestui obiectiv din 
bugetul MMJS, astfel de sevicii 
sociale fiind organizate în 
subordinea consiliilor 
judeţene/locale. 
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educative, conform Noului Cod 
Penal) pentru tinerii între 14-18 
ani. Serviciile rezidenţiale 
asigura o perioada cuprinsă 
între 3 şi 6 luni găzduire pentru 
a se putea derula programele 
de reinserţie. Serviciile 
rezidenţiale sunt organizate în 
structura direcţiilor generale de 
asistenţă socială şi protecţia 
copilului, în regim de 
componente funcţionale ale 
acestora, fără personalitate 
juridică. 
Misiunea: Serviciul asigură 
accesul beneficiarilor pe o 
perioadă determinată la servicii 
de asistenţă socială în vederea 
reintegrării sociale şi familiale.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Realocare 
sume prin transferul de la alte 
unităţi ale administraţiei publice 
DGASPC-urile sunt instituţii 
publice în subordinea consiliilor 
judeţene. Amendamentul nu 
poate fi susţinut. 
 

132.  Anexa nr. 3/20/01 Ministerul 
Muncii si Justiției Sociale,  
Capitolul 6800 ASISTENTA 
SOCIALA 
TITLUL VI TRANSFERURI 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa nr. 
3/20/01 Ministerul Muncii si 
Justiției Sociale, Capitolul 6800 
ASISTENTA SOCIALA,TITLUL 

Se propune admiterea 
amendamentului deoarece 
aceasta este suma care 
acopera , in mod real, serviciile 
sociale publice (DGASPC + 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Direcțiile generale de asistență 
socială și protecția copilului sunt 
instituţii publice în subordinea 
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- 154 - 

INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 
 
 
 

VI TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE, cu 
3.031.726 mii lei. 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială şi 
Comisia penteru egalitatea de 
şanse pentru femei şi bărbaţi 
ale Camerei Deputaţilor, 
respectiv Comisia pentru 
muncă, familie şi protecţie 
socială şi Comisia pentru 
egalitate de şanse ale 
Senatului 
Deputat PNL  Adriana 
Săftoiu, Grupurile 
parlamentare reunite ale PNL 

autoritati locale municipale sau 
orasenesti, in cazul in care 
acestea din urma au servicii 
specializate, finantate de la 
bugetul de stat). Suma de 
4.232.274 mii lei reprezinta 
aproximativ 0,52% PIB, mult 
prea putin fata de media 
europeana de 2,2% PIB, care 
este alocata in general pentru 
servicii sociale directe catre 
beneficiari (nu prestatii!). Se 
propune aceasta crestere de 
pana la 7.264.000 mii lei, adica 
0,8% PIB, si sa fie EXPLICIT 
directionata catre servicii 
sociale (si mentionata ca atare 
in actualul buget) 
 
Sursa de finantare: 
Diminuarea cu suma de 
3.031.726 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
 
DGASPC-urile sunt instituţii 
publice în subordinea consiliilor 
judeţene. Amendamentul nu 
poate fi susţinut. 
 
 

consiliilor judeţene. 
Totodată nu se precizează 
concret naturile de cheltuieli ( 
capitol, titlu, articol) care ar 
urma să se diminueze din 
bugetul Ministerului Finanțelor 
Publice – Acțiuni generale. 
Sumele prevăzute în bugetul 
MFP – Acţiuni generale au fost 
astfel stabilite  încât să asigure 
finanţarea cheltuielilor obligatorii 
ale statului, respectiv contribuţia 
României la bugetul UE, 
dobânzile aferente datoriei 
statului, schemele de ajutor de 
stat. 

133.  Anexa nr. 3/20/01 Ministerul Se propune suplimentarea  La acest capitol,  sunt incluse Se propune respingerea 
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Muncii si Justiției Sociale,  
Capitolul 6800 ASISTENTA 
SOCIALA 
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  

sumei prevăzute la Anexa nr. 
3/20/01 Ministerul Muncii si 
Justiției Sociale, Capitolul 6800 
ASISTENTA SOCIALA, TITLUL 
XI ALTE CHELTUIELI, cu 
68017 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială şi 
Comisia penteru egalitatea de 
şanse pentru femei şi bărbaţi 
ale Camerei Deputaţilor, 
respectiv Comisia pentru 
muncă, familie şi protecţie 
socială şi Comisia pentru 
egalitate de şanse ale 
Senatului 
Deputat PNL  Adriana 
Săftoiu, Grupurile 
parlamentare reunite ale PNL 

sumele destinate asociatiilor si 
fundatiilor, pentru realizarea de 
servicii sociale. Este necesara  
triplarea sumei prevazute 
pentru ca autoritatile publice sa 
poata contracta servicii sociale 
cu ONG-urile   si , totodata , 
pentru sustinerea sectorului 
ONG in activitatea de furnizare 
a serviciilor sociale. 
 
 Sursa de finantare: 
Diminuarea cu suma de 68017 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
Există cadru legal privind 
subvenţionarea din fonduri 
publice a asociaţiilor şi 
fundaţiilor. Finanţarea 
acestora nu este o obligaţie a 
statului, este doar un sprijin 
acordat în anumite condiţii. 

amendamentului întrucât sursa 
de finanţare nu poate fi avută în 
vedere. 
Sumele prevăzute în bugetul 
MFP – Acţiuni generale au fost 
astfel stabilite  încât să asigure 
finanţarea cheltuielilor obligatorii 
ale statului, respectiv contribuţia 
României la bugetul UE, 
dobânzile aferente datoriei 
statului, schemele de ajutor de 
stat. 

134.  Ministerul Muncii si Justitiei 
Sociale 
Anexa 3/20/5001/10/01/Titlul II
  
  
 

Alocarea a 1 000 mii lei pentru 
finantarea a 5 pozitii de atasati 
pe probleme de munca la 
consulatele Romaniei, din Italia 
(1 post), Spania (1 post), Franta 
(1 post) si Germania (1 post), 
Marea Britanie (1 post). 
Sen. Radu Mihail, USR 
Grupurile parlamentare USR 
 

Numarul de atasati pe 
probleme de munca este mult 
prea mic raportat la numarul de 
muncitori romani care intalnesc 
probleme in tarile in care 
lucreaza. 
Sursa de finanțare:  
Se diminuează bugetul 
Ministerului Comunicațiilor și 
Societății Informaționale (anexa 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare nu poate fi avută în 
vedere. 
 Sumele prevăzute în bugetul 
Ministerului Comunicațiilor și 
Societății Informaționale au fost 
dimensionate astfel încât să 
asigure finanţarea acțiunilor/ 
activităților care revin acestui 
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nr. 3/28) la capitolul 5001, titlul 
72, articolul 01, alineatul 01, 
“Participare la capitalul social al 
societăților comerciale” cu 
suma de 1.000 mii lei 
Au fost demarate procedurile 
privind ocuparea acestor 
posturi, vacante la un moment 
dat. Unele dintre persoane au 
plecat deja la post. 
 
 
 
 
 

minister. 

135.  Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale 
Anexa 3/20/01 
Capitolul 6801 ASISTENTA 
SOCIALA 
Grupa/Titlul 59 
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 

Suma alocată să crească de la 
31.983 mii lei la 100.000 mii lei. 
  
Sursa de finanțare: 
Se diminuează capitolul 5001 
”Cheltuieli - buget de stat”, 
paragraful 51, Titlul VI 
„Transferuri între unități ale 
administrației publice”, articolul 
02 ”Transferuri de capital”, 
alineatul 38, ”Programul 
Național de Dezvoltare Locală” 
cu suma de 68.017 mii lei.  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia 
penteru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru muncă, familie 

In această linie sunt incluse 
sumele destinate asociațiilor și 
fundațiilor, pentru realizarea de 
servicii sociale. 
Noi cerem triplarea ei pentru 
2018, prin suplimentarea 
aceasta dorim să susținem mai 
viguros sectorul ONG în 
activitatea de furnizare a 
serviciilor sociale, după ce în 
2017 finanțarea acestora a fost 
serios diminuată. 
Există cadru legal privind 
subvenţionarea din fonduri 
publice a asociaţiilor şi 
fundaţiilor. Finanţarea acestora 
nu este o obligaţie a statului, 
este doar un sprijin acordat în 
anumite condiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
presupune diminuarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice si Fondurilor Europene, 
respectiv ”Programul Național 
de Dezvoltare Locală”,   care a 
fost dimensionat astfel încât să 
asigure finanţarea proiectelor 
derulate în cadrul acestui 
program. 
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şi protecţie socială şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale 
Senatului 
 
Sen. Florina Presadă, USR 
Grupurile Parlamentare USR 

 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/21 Ministerul Tineretului și Sportului 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 

 
Amendamente admise de Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
 

1.  Anexa  nr 
3/21/5001/A/71/03/XIII/II 
Ministerul Tineretului Și 
Sportului - Reparații capitale 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2018 cu suma de 
1.000 mii RON pentru 
finanțarea lucrărilor de 
reabilitare a bazinului olimpic 
de înot acoperit, “Gh. Demeca” 
din Baia Mare, județul 
Maramureș. 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor 
Senator PMP Ioan-Iustin 
Talpoș  

Motivare: Sumele sunt 
necesare pentru reparația 
pagubelor produse de 
fenomenele meteorologice 
extreme din seara zile de 
17.09.2017, care au afectat 
acoperișul Bazinului de înot 
“Gh. Demeca” în proporție de 
90%. În momentul de față 
Bazinul Olimpic Gh. Demeca 
este nefuncțional, la fel ca altă 
bază sportivă din subordinea 
DJST Maramureș (Bazinul de 
înot descoperit, care este ieșit 
din uz de mai bine de 5 ani) 
Bazinul olimpic acoperit are 
nevoie de demontarea structurii 
afectate, refacerea în totalitate 
a hidroizolației și alte reparații 
conexe. 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 1.000 
mii RON a sumelor prevăzute 
în anexa 3/15/ Ministerul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. De asemenea nu 
se precizează 
capitolul/titlul/articolul/alineatul 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării regionale și 
Administrației Publice și 
Fopndurilor Europene care 
urmează să se diminueze 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 2 - 

Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  -  
Transferuri între unități ale 
administrației publice 

2.  Anexa 3/21/28/Ministerul 
Tineretului și Sportului/Capitolul 
5000/Grupa 70/ Cheltuieli de 
capital 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3/21/28 Ministerul Tineretului și 
Sportului Capitolul 5000/Grupa 
70/ Cheltuieli de capital cu 
suma de 4.500 mii de lei în 
vederea finanţării obiectivului 
de investiții Transformarea 
patinoarului artificial descoperit 
în artificial acoperit, cu anexele 
corespunzătoare” – Tîrgu 
Mureș 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor 
Deputat USR Lavinia Cosma 
Grupurile parlamentare USR 

Motivare: Investiţiile în 
construirea de noi baze sportive 
reprezintă o prioritate în ceea 
ce privește dezvoltarea 
sportului de performanță și a 
celui de masă în România.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 4.500 
mii de lei a sumelor prevăzute 
la Anexa nr.3/28/Ministerul 
Comunicațiilor și Societății 
Internaționale/Capitolul 
5001/72/ TITLUL XIV Active 
financiare 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. De asemenea nu 
se precizează 
capitolul/titlul/articolul/alineatul 
din bugetul Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale  care urmează 
să se diminueze 

3.  Anexa 3/21/29/Ministerul 
Tineretului și Sportului/Capitolul 
5000/ Grupa 70/ Cheltuieli de 
capital 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3/21/29 Ministerul Tineretului și 
Sportului Capitolul 5000/Grupa 
70/ Cheltuieli de capital cu 
suma de 100 mii de lei în 
vederea finanţării cheltuielilor 
de expertiză, proiectare, 
asistență tehnică, de execuție 

Motivare: Sala Sporturilor din 
Tîrgu Mureș nu a trecut printr-o 
reparație capitală din 1978, 
când a fost dată în folosință.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 100 mii 
de lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/28/Ministerul 
Comunicațiilor și Societății 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. De asemenea nu 
se precizează 
capitolul/titlul/articolul/alineatul 
din bugetul Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
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privind reparațiile capitale 
pentru Sala Sporturilor din 
Tîrgu Mureș.  
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor 
Deputat USR Lavinia Cosma 
Grupurile parlamentare USR 

Internaționale/Capitolul 
5001/72/ TITLUL XIV Active 
financiare 

Informaționale  care urmează 
să se diminueze 

4.  Anexa nr.3/21 - Ministerul 
Tineretului şi Sportului 

Se alocă suma de 90.000,00  
mii lei pentru Construcţie Sală 
Polivalentă Iaşi. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor 
Dep. PSD Cîtea Vasile 
Dep. PSD Gavrilă Camelia 
Dep. PSD Macovei Silviu Nicu 
Dep. PSD Axinte Vasile 
Sen. PSD Toma Vasile 
Sen. PSD Doru Adrian Panescu 
Sen. PSD Lupu Victorel 
Dep. PSD Ciuhodaru Tudor 
Dep. PSD Banicioiu Nicolae 
 
 
 
 

Motivare: Actuala Sala 
Polivalentă din Iaşi nu mai 
corespunde, de foarte mulţi ani, 
activităților sportive  susținute, 
iar dotările sale nu o califică 
pentru organizarea unor 
competiţii internaţionale de 
categoria OPEN. Actuala sală 
neîncăpătoare pentru iubitorii 
sportului din Iaşi şi împrejurimi 
ar fi trebuit scoasă de mult timp 
din “serviciu”, însă cum 
sporturile de sală nu au o altă 
alternativă, în Iaşi aceasta  încă 
funcţionează fără a oferi condiţii 
pentru înalta performanţă şi nici 
standarde minime de siguranţă. 
Dezvoltarea infrastructurii 
sportive şi construcţia unor noi 
săli Polivalente este o prioritate 
pentru Ministerul Tineretului şi 
Sportului, după cum se 
specifică în expunerea de 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
este clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată întrucât 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister, fără a se preciza 
capitolul de cheltuieli de la care 
ar urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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motive a bugetului ministerului 
pentru anul 2018. Nu putem 
vorbi despre un oraș simbol al 
României, o capitală culturală a 
țării, în condițiile în care la Iași 
nu există o sală de spectacole 
care să găzduiască peste o mie 
de oameni, nu se poate 
organiza o conferință sau un 
congres care să reunească 
numeroși participanți. 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Tineretului și Sportului 

5.  Ministerul Tineretului Și 
Sportului 
Anexa 3/21 

Construire sală de sport 
multifuncţională în localitatea 
Brîncoveneşti. Suma necesară: 
2.467.223,3 lei. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor 
Deputat PMP Dr. Marius 
Pascan 
 
 

Motivare: În comuna 
Brîncovenești se desfășoară o 
activitate sportivă susținută și 
diversificată. În sporturile 
precum handbalul s-au obținut 
rezultate bune în competițiile 
județene și naționale. Comuna 
Brâncovenești nu dispune de 
săli de sport cu o dotare 
corespunzătoare cerințelor 
desfășurării orelor de educație 
fizică și a competițiilor de înalt 
nivel, lipsa unor astfel de edificii 
defavorizând mișcarea sportivă 
a tineretului și a populației din 
localitate. Prin realizarea sălii 
de sport multifuncționale se are 
în vedere crearea unor condiții 
optime pentru desfășurarea de 
activități sportive in cadrul 
orelor de educație fizică, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanțare. 
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posibilitatea organizării unor 
evenimente sportive de înaltă 
calitate. De asemenea, prin 
punerea în funcțiune a acestei 
săli de sport, se va asigura 
desfășurarea optimă a 
activităților sportive, a pregătirii 
echipelor sportive din comună, 
și totodată se va pune accentul 
pe dezvoltarea armonioasă a 
tinerilor prin practicarea 
sportului. 
Sursa de finanțare: - 

 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/22 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 

 
Amendamente respinse de Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală a Senatului şi Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a Camerei Deputaţilor 
 

1.  Anexa 3/22  
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale/ Capitolul 
8001 ACŢIUNI GENERALE 
ECONOMICE, COMERCIALE 
ŞI DE MUNCĂ / Grupa 55 
TITLUL VII Alte Transferuri/ 
Articol 01/ Alineat 05 Programul 
de Realizare a Sistemului 
Naţional Antigrindină şi de 
Creştere a Precipitaţiilor 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/22 Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale/ Capitolul 
8001 ACŢIUNI GENERALE 
ECONOMICE, COMERCIALE 
ŞI DE MUNCĂ / Grupa 55 
TITLUL VII Alte Transferuri/ 
Articol 01/ Alineat 05 Programul 
de Realizare a Sistemului 
Naţional Antigrindină şi de 
Creştere a Precipitaţiilor cu 
suma de 76.528,90 mii lei, 
prevăzută la Capitolul 8301 
„Agricultură, Silvicultură, 
Piscicultură şi Vânătoare”, art. 
01 alin.20 „Bunuri şi servicii” 
 
 Autori:  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală 
a Senatului şi Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii 

Cheltuielile aferente acestui 
Program sunt prevăzute în 
două capitole. Pentru a avea o 
imagine clară asupra fondurilor 
alocate realizării acestuia, în 
sensul asigurării unei bune 
funcţionări şi ţinând cont de 
dimensiunea acestuia – 
numărul punctelor de lansare 
va fi cu 76,5%  mai mare (34 – 
2017, respectiv 60 – 2018), 
este corect şi transparent ca 
toate sumele alocate să se 
regăsească într-un singur 
capitol. 
 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuire 
Anexa nr.3/22  Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ 
Capitol 8301 Agricultură, 
Silvicultură, Piscicultură şi 
Vânătoare / Articol 01/ Alineat 
20 BUNURI ŞI SERVICII 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (3^1) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificației bugetare”. 

Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
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specifice a Camerei Deputaţilor 
Sorin Marian Vrăjitoru – 
Deputat PSD 
Tinel GHEORGHE - Deputat 
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar în cursul anului, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 

2.  Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale  

Anexa 3/22   
Capitol 8301 Agricultură, 
silvicultură, piscicultură şi 
vânătoare 
Grupa/Titlul 40 Subvenţii  
Titlul IV Subvenţii  
 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltării Rurale cu suma de 
317.000 mii lei – credite de 
angajament 
 
Suplimentarea bugetului 
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltării Rurale cu suma de 
317.000 mii lei – credite 
bugetare 
 
Autori:  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală 
a Senatului şi Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor 
 
Daniel Constantin, 
Deputat neafiliat 

Suma este destinată sprijinirii 
producătorilor agricoli fiind 
destinată decontării 
contravalorii accizei la motorina 
utilizata in agricultură. Motorina 
reprezinta una dintre cheltuielile 
importante pe care fermierii le 
fac, iar acciza la motorina ridică 
intr-un mod artificial si destul de 
mare preţul produselor agro-
alimentare româneşti, afectând 
prețurile de pe piața internă, 
precum și exporturile, 
produsele românești devenind 
necompetitive la nivel 
european.  
 
Sursa de finanţare 
Ministerul Finanţelor Publice 
Capitol 80.01 Acțiuni generale, 
economice şi de muncă 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Finanțelor Publice 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 

Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor revine ordonatorului 
principal de credite. 
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3.  Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Anexa nr. 3/22 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Piata Agro in comuna 
Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud”  
Cu suma de 250 mii lei. 
 
Autori:  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală 
a Senatului şi Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
În comuna Dumitra există un 
număr mare de producători 
locali care în prezent nu are un 
spaţiu adecvat pentru  îşi vinde 
produsele agricole.  
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuirea resurselor din 
cadrul Ministerului Agriculturii. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (3^1) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificației bugetare”. 

Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar în cursul anului, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
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investiţii. 

4.  Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Anexa nr.3/22 
 

Finantarea obiectivului de 
investitii „Amenajament 
silvopastoral in comuna Bistrita 
Birgaului, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 270 mii lei  
 
Autori:  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală 
a Senatului şi Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor 
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP  

Motivaţia amendamentului  
Pentru sprijinirea proprietarilor 
de pajisti precum si a 
crescatorilor de animale. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin alocarea financiar din 
cadrul Programului Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2016-2020 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (3^1) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificației bugetare”. 

Pentru finanțarea investiției ” 
Amenajament silvopastoral in 
comuna Bistrita Birgaului, 
judetul Bistrita Nasaud” nu 
există bază legală de finanțare 
de la bugetul de stat prin 
bugetul Ministerului Agriculturii 
ți Dezvoltării Rurale, ceea ce 
contravine prevederilor alin. (2) 
al art. 14 -  Reguli privind 
cheltuielile bugetare  din Legea 
privind finanțele publice, nr. 
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500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, potrivit 
cărora ”Nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă în buget şi nici 
angajată şi efectuată din aceste 
bugete, dacă nu există bază 
legală pentru respectiva 
cheltuială”. 

5.   Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Anexa 3/22 

Alocarea sumei de 15.000 mii 
lei pentru realizarea obiectivului 
de investiţii „Staţie de tratare a 
ovinelor şi caprinelor” din 
zonele limitrofe oraşului 
Breaza,in anul 2018 precum si 
introducerea creditelor de 
angajament necesare 
contractării lucrării.  
 
Autori:  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală 
a Senatului şi Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor 
Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina – Grupul PMP 

Numărul mare de crescători de 
animale din zonă reclamă 
investiţi în dezvoltarea 
infrastructurii materiale care 
deserveşte această activitate 
agricolă. 
 
Sursa de finanţare: 
Din redistribuirea resurselor 
bugetare ale Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

Sursa de finantare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (3^1) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificației bugetare”. 

Pentru finanțarea investiției ” 
Staţie de tratare a ovinelor şi 
caprinelor” nu există bază 
legală de finanțare de la bugetul 
de stat prin bugetul Ministerului 
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Agriculturii ți Dezvoltării Rurale, 
ceea ce contravine prevederilor 
alin. (2) al art. 14 -  Reguli 
privind cheltuielile bugetare  din 
Legea privind finanțele publice, 
nr. 500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, potrivit 
cărora ”Nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă în buget şi nici 
angajată şi efectuată din aceste 
bugete, dacă nu există bază 
legală pentru respectiva 
cheltuială”. 

 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/23 Ministerul Mediului 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Ministerul Mediului 
Anexa 3/23 

Reconstrucţie ecologică 
forestieră pe terenuri degradate 
comuna Rîciu, judeţul Mureş, 
Perimetrul de ameliorare 
Cernătoaie-Continit 57,37 ha. 
 
Autor: Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
mediu a Senatului 
Dr. Marius Paşcan – Deputat 
PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară continuarea 
lucrărilor de Reconstrucţie 
ecologică forestieră pe terenuri 
degradate, pentru 
îmbunătăţirea calităţii solului, a 
aerului şi a ecosistemului. 
Amendament respins in 
Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
mediu a Senatului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
Nu există  bază legală pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului, aceasta fiind atribuția 
Ministerului Apelor și Pădurilor 
 

2.  Anexa nr. 3 / 23 / 01/ Ministerul 
Mediului / Capitol bugetar 74.08 
Protecția mediului/ Program 
369 Protecția mediului, 
conservarea naturii și 
diversității biologice, a calității 
aerului și schimbărilor climatice, 
gestionarea deșeurilor 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa nr. 3 
/ 23 / 01/ Ministerul Mediului cu 
suma  de 69 mii lei pentru 
realizarea unui studiu de impact 
asupra efectelor nocive ale 
poluării asupra sănătăţii 
cetăţenilor Municipiului Ploieşti 
 
Autor: Comisia pentru mediu 
şi echilibru ecologic a 
Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru mediu a 
Senatului 

Potrivit datelor recente, 
Municipiul Ploieşti este cel mai 
poluat oraş din România. Mai 
mult decât atât, potrivit datelor 
statistice ale Direcţiei de 
Sănătate Publică Prahova, 
numărul deceselor ca urmare a 
unor tumori maligne şi tumori 
maligne respiratorii a crescut în 
ultimii ani în Prahova şi Ploieşti. 
În ciuda faptului că sănătatea 
ploieştenilor este pusă în 
pericol zi de zi de poluare, nu 
există niciun studiu care să 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (3^1) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
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Roberta Anastase - deputat 
PNL Răzvan Prișcă – deputat 
PNL 
George Ionescu – deputat 
PNL 
Iulian Dumitrescu – senator 
PNL 
 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 

arate efectele dezastruoase pe 
care poluarea le are asupra 
stării de sănătate a locuitorilor 
Municipiului Ploieşti. 
 
Sursa de finanţare: 
Redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 
nr. 3 / 23 / MINISTERUL 
MEDIULUI / Capitol 5000 / 
Grupa 20/ TITLUL II BUNURI 
SI SERVICII 
Amendament respins in 
Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
mediu a Senatului 

se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificației bugetare”. 
 
Nu există  bază legală pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului 
 
 

3.  Anexa nr. 3 / 23 / 01/ Ministerul 
Mediului / Capitol bugetar 74.08 
Protecția mediului/ Program 
369 Protecția mediului, 
conservarea naturii și 
diversității biologice, a calității 
aerului și schimbărilor climatice, 
gestionarea deșeurilor 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa nr. 3 
/ 23 / 01 Ministerul Mediului cu 
suma  de 1.019 mii lei pentru 
achiziţionarea unei staţii de 
monitorizare a calităţii aerului în 
Municipiul Ploieşti. 
 
Autor: Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
mediu a Senatului 
Roberta Anastase - deputat 
PNL Răzvan Prișcă – deputat 
PNL 
George Ionescu – deputat 
PNL 

Problema poluării oraşului 
Ploieşti este una din cele mai 
grave şi vechi probleme care 
macină zi de zi sănătatea 
locuitorilor acestui oraş. Nu 
există săptămână în care 
cetăţenii să nu reclame aerulul 
insuportabil rezultat în urma 
poluării. Din acest motiv, o 
staţie modernă de monitorizare 
a calităţii aerului este absolut 
necesară. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma 1.019 mii 
lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/MINISTERUL 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sumele propuse prin proiectul 
de buget pentru  Ministerul 
Finanțelor Publice – Acțiuni 
Generale au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2018. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2018 ar periclita misiunea 
acesteia. 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
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Iulian Dumitrescu – senator 
PNL 
 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 

FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBȂNZI 
Amendament respins in 
Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
mediu a Senatului 

obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar în cursul anului, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 
 
 
 

4.  Ministerul Mediului/Anexa 
3/23/Capitol bugetar 74.10 
Protecția mediului/ Program 
369 Protecția mediului, 
conservarea naturii și 
diversității biologice, a calității 
aerului și schimbărilor climatice, 
gestionarea deșeurilor 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului  cu suma de 1.400 
mii lei pentru închiderea finală 
a depozitului de deşeuri 
Câmpulung Moldovenesc. 
 
 
Autor: Comisia pentru mediu 
şi echilibru ecologic a 
Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru mediu a 
Senatului - Daniel-Constantin 
CADARIU, senator PNL 
SUCEAVA 
- Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
- Angelica FADOR, deputat 
PNL SUCEAVA 
- Bogdan GHEORGHIU, 
deputat PNL SUCEAVA 
- Dumitru MIHALESCUL, 
deputat PNL SUCEAVA 

Pentru închiderea finală a 
depozitului de deșeuri 
neconforme de la Campulung 
Moldovenesc este necesar 
sprijin financiar, resursele 
bugetare locale pentru investiții 
fiind limitate. 
 
Sursa de finanțare: Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 
3/23/Capitol bugetar 74.10 
Protecția mediului/ Program 
369 Protecția mediului, 
conservarea naturii și 
diversității biologice, a calității 
aerului și schimbărilor climatice, 
gestionarea deșeurilor 
Amendament respins in 
Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât: 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, implementarea şi 
realizarea proiectelor de 
investiţii în vederea atingerii 
standardelor necesare 
sistemelor integrate de 
management al deşeurilor se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Mediului.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
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Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

mediu a Senatului autorităţii publice centrale 
pentru mediu pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
Totodată în proiectul de buget 
pe anul 2018 al Ministerului 
Mediului, nu se mai regăsește 
programul 369 ”Protecția 
mediului, conservarea naturii și 
diversității biologuce, a calității 
aerului și schimbărilor climatice, 
gestionarea deșeurilor” 
finanțarea acestor acțiuni se 
regăsesc în cadrul programului 
1868 ”Cheltuilei aferente 
obiectivelor specifice” 
 

5.  Ministerul Mediului/Anexa 
3/23/Capitol bugetar 74.10 
Protecția mediului/ Program 
369 Protecția mediului, 
conservarea naturii și 
diversității biologice, a calității 
aerului și schimbărilor climatice, 
gestionarea deșeurilor 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului  cu suma de 1.400 
mii lei pentru închiderea finală 
a depozitului de deşeuri Vatra 
Dornei.  
 
Autor: Comisia pentru mediu 
şi echilibru ecologic a 
Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru mediu a 
Senatului - Daniel-Constantin 
CADARIU, senator PNL 
SUCEAVA 
- Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
- Angelica FADOR, deputat 

Pentru închiderea finală a 
depozitului de deșeuri 
neconforme de la Vatra Dornei 
este necesar sprijin financiar, 
resursele bugetare locale 
pentru investiții fiind limitate. 
 
 
Sursa de finanțare: Prin 
redistribuirea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 
3/23/Capitol bugetar 74.10 
Protecția mediului/ Program 
369 Protecția mediului, 
conservarea naturii și 
diversității biologice, a calității 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât: 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, implementarea şi 
realizarea proiectelor de 
investiţii în vederea atingerii 
standardelor necesare 
sistemelor integrate de 
management al deşeurilor se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Mediului.  
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PNL SUCEAVA 
- Bogdan GHEORGHIU, 
deputat PNL SUCEAVA 
- Dumitru MIHALESCUL, 
deputat PNL SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

aerului și schimbărilor climatice, 
gestionarea deșeurilor 
Amendament respins in 
Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
mediu a Senatului 

Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru mediu pe baza 
proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
Totodată în proiectul de buget 
pe anul 2018 al Ministerului 
Mediului, nu se mai regăsește 
programul 369 ”Protecția 
mediului, conservarea naturii și 
diversității biologuce, a calității 
aerului și schimbărilor climatice, 
gestionarea deșeurilor” 
finanțarea acestor acțiuni se 
regăsesc în cadrul programului 
1868 ”Cheltuilei aferente 
obiectivelor specifice” 
 

6.  Anexa nr.3/23 Capitolul 7401, 
grupa 71, titlul 01, articol 02 

Alocarea a 3.000 mii lei pentru 
modernizarea laboratoarelor 
mobile ce au ca scop 
măsurarea calității aerului, 
poluanților din atmosferă și a 
mirosurilor, și acreditarea lor 
RENAR. 
 
Autor: Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic a Camerei 

Aceste laboratoare din dotarea 
Agenției pentru Protecția 
Mediului sunt  necesare pentru 
a măsura calitatea aerului în 
zonele în care populația se 
plânge de mirosuri puternice 
(zone industriale, zone 
apropiate de depozite de 
deșeuri sau de incineratoare de 
deșeuri). 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanțare nu poate fi 
avută în vedere, întrucât 
contravine prevederillor art. 15 
din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 115/2011 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi 
autorizarea Guvernului, prin 
Ministerul Finanţelor Publice, de 
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crt. 
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Deputaţilor şi Comisia pentru 
mediu a Senatului 
Grupul Parlamentar USR 
 

Agenția pentru Protecția 
Mediului este instituția cu drept 
de control și din păcate la ora 
actuală nu beneficiază de 
instrumentele necesare pentru 
a-și face treaba. 
 
În ultimul an, au fost foarte 
multe plângeri legate de 
poluarea aerului în diferite zone 
ale țării unde sunt mari 
aglomerații urbane. (București-
Ilfov, Bihor, Timiș, etc). 
 
Sursa de finanțare: Alocarea a 
3.000 mii lei din fondul prevăzut 
pentru “Reducerea și controlul 
poluării”,  Capitolul 7401, 
Articolul 51, Alineat 02, 
Transferul din Sumele Obținute 
din Vânzarea Certificatelor de 
Emisii de Gaze cu Efect de 
Seră pentru finanțarea 
proiectelor de investiții 
Destinație: Capitolul 7401, 
Subcapitol 03 Reducerea şi 
controlul poluării 
 
Amendament respins in 
Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
mediu a Senatului 
 

a scoate la licitaţie certificatele 
de emisii de gaze cu efect de 
seră atribuite României la 
nivelul Uniunii Europene, potrivit 
căruia sumele rămase 
neutilizate la sfârşitul anului 
bugetar, determinate ca 
diferenţă dintre veniturile 
încasate şi plăţile efectuate, se 
virează de către ministerele 
beneficiare din contul de 
venituri ale bugetului de stat în 
care au fost încasate într-un 
cont de disponibil deschis pe 
numele acestora la Trezoreria 
Statului.     Sumele virate în 
cont se transferă în primele 5 
zile lucrătoare ale anului 
următor de către ministerele 
beneficiare în contul de venituri 
ale bugetului de stat cu aceeaşi 
destinaţie. 
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7.  Anexa nr.3/23, Capitolul 5001, 
grupa 01, titlul 01, articol 01 

Creșterea fondului de salarii 
pentru personalul Gărzii de 
Mediu cu suma de 5.000 mii lei. 
 
Autor: Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
mediu a Senatului 
Grupul Parlamentar USR 
 

Un comisar de control de la 
Garda de Mediu are salariu 
foarte mic. Garda de Mediu 
este una din agențiile statului 
cu rol de control care are cele 
mai mici salarii, dar cu 
responsabilități foarte mari. 
Problemele de mediu afectează 
foarte mult calitatea vieții 
cetățenilor României iar 
oamenii care lucrează  în acest 
domeniu trebuie să  fie 
remunerați corespunzător. 
 
 
Sursa de finanțare: Se va 
diminua cu 5.000 mii lei suma  
alocată la Capitolul 7401, 
Grupa 55, Articolul 02, Alineat 
01 Contribuții și Cotizații la 
Organizații Internaționale 
 
Destinație: Capitolul 7401, 
Grupa 10, Titlul I Cheltuieli de 
personal. 
Amendament respins in 
Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
mediu a Senatului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Pentru personalul care își 
desfășoară activitatea în 
instituții publice, precizăm că, 
începând cu data de 1 iulie 
2017, salarizarea personalului 
din sectorul bugetar este 
reglementată de Legea–cadru 
nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, potrivit 
căreia, de la data intrării în 
vigoare a acesteia, drepturile 
salariale ale personalului plătit 
din fonduri publice sunt și 
rămân, în  mod exclusiv, cele 
prevăzute în aceasta. 
Potrivit prevederilor alin. (3) al 
art. 138 din Legea dialogului 
social nr. 62/2011, republicată, 
cu modificările și completările 
ulterioare, drepturile salariale 
din sectorul bugetar se 
stabilesc prin lege, în limite 
precise. În cazul în care 
drepturile salariale sunt 
stabilite de legi speciale între 
limite minime și maxime, 
drepturile salariale concrete se 
determină prin negocieri 
colective, dar numai între 
limitele legale. 
Ca urmare, considerăm că 
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personalul din cadrul Gărzii 
Naționale de Mediu poate 
beneficia numai de drepturile 
de natură salarială prevăzute 
de legislația în vigoare 
aplicabilă personalului plătit 
din fonduri publice. 
 
 
 

8.  Anexa 3/23, Capitol 7401, 
Grupa 51, Titlul VI , Articol 02, 
Alineat 14 
 
 

Alocarea sumei de 3.450 mii lei 
pentru creșterea suprafeței 
spațiilor verzi pentru municipiile 
de rang zero (București) si unu 
(Bacău, Brașov, Brăila, Cluj-
Napoca, Constanța, Craiova, 
Galați, Iași, Oradea, Ploiești, 
Pitești, Târgu Mureș, 
Timișoara). 
 
Autor: Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
mediu a Senatului 
Grupul Parlamentar USR 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
(A) îndeplinirea obiectivului 
“creșterea suprafeței spațiilor 
verzi” propus în Domeniul 
Protecția Mediului / dezvoltarea 
durabila a orașelor” în cadrul 
politicilor în domeniul 
investițiilor publice în cadrul 
Anexei 3/23 aferentă activității 
Ministerului Mediului 
 
(B) îndeplinirea prevederilor Art. 
19 - alineatul (1) - litera (d) din 
Legea 24 2007 actualizată şi 
republicată. Legea privind 
reglementarea şi administrarea 
spaţiilor verzi din intravilanul 
localităţilor [respectiv Art. 19 - 
(1) Activităţile de administrare şi 
gospodărire a spaţiilor verzi 
subordonate autorităţilor 
administraţiei publice locale 
sunt finanţate din bugetul local 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
precizează pozițiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (3^1) din Legea privind 
finanțele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificației bugetare”. 
Nu există  bază legală pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului.  
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii 
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pentru: d) crearea şi 
dezvoltarea spaţiilor verzi prin 
achiziţionarea de terenuri 
disponibile cu potenţial 
sociocultural sau ecologic, în 
vederea atingerii şi respectării 
normativelor europene 
existente în domeniu cu privire 
la necesarul de spaţii verzi] 
 
(C) îndeplinirea prevederilor 
Art. 10 - alineatul (1) din Legea 
24 2007 actualizată şi 
republicată. Legea privind 
reglementarea şi administrarea 
spaţiilor verzi din intravilanul 
localităţilor [respectiv Art. 10 - 
(1) Municipiile de rang zero şi 
unu au obligaţia să efectueze, 
până la data de 1 ianuarie 
2011, auditul suprafeţei, calităţii 
şi accesibilităţii spaţiilor verzi, 
urmat de elaborarea unei 
strategii şi a unui plan de 
acţiune privind conservarea şi 
dezvoltarea reţelei de spaţii 
verzi] 
 
 
Sursa de finanțare: Se va 
diminua cu 3.450 mii lei suma  
alocată la Capitolul 7401, 
Grupa 20, Articolul 30 (Alte 
cheltuieli / II. Credite bugetare) 

mediului prin realizarea de 
spaţii verzi în localităţi, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste proiecte se 
finanţează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selecţionate şi 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului. 
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Destinație: Capitolul 7401, 
Grupa 51, Titlul VI Transferuri  
intre Unități ale Administrației 
Publice, Articol 2 - Transferuri 
de capital, Alineatul 14 - 
Programe multianuale de 
mediu și gospodărirea apelor 
Amendament respins in 
Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
mediu a Senatului 

9.  Ministerul Mediului 
  
Anexa nr 3/23/28 pg 8 
(c.) Cheltuieli pentru 
elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate si 
alte studii 
5001710101 Construcții 

Amendare 
- 5.000.000 lei pentru achiziție 
studii/studii de 
prefezabilitate/studii de 
fezabilitate și studio de 
evaluare a necesarului tehnico-
financiar de conformare pentru 
fiecare din depozitele aflate la 
Curtea Europeana de Justiție și 
care trebuiau închise în 2009 
 
Autor: Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
mediu a Senatului 
Grupul Parlamentar USR 
 
 

Programul de investiții publice 
al MM (pg 383) nu are nicio 
legătură cu obiectivele de 
politici de mediu descrise la pg 
6, astfel: 
   - la capitolul fonduri 
pentru studii acesta are 
prevăzuta o suma de 207 mii lei 
- în acest fel MM nu poate folosi 
Institutele de cercetare, nu 
poate elabora evaluări, nu 
poate participa cu co-finanțare 
studii de cercetare. Practic, 
este complet blocat accesul la 
studii și evaluări iar Institutele 
de Cercetare nu pot fi 
contractate pentru elaborarea 
de studii necesare susținerii 
deciziilor necesare pentru 
implementarea obiectivelor și 
rezultatelor de mediu descrise 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clară întrucât nu 
se precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar în cursul anului, 
ordonatorii principali de credite 
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la cap. 4 (pg 6) 
 
Amendament respins in 
Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
mediu a Senatului 

pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 
 

 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/24 Ministerul Transporturilor 

 
Admise de Comisia pentru transporturi şi infrastructură din cadrul Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru 

transporturi şi energie din cadrul Senatului 
 
 

Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 

 

1.  Anexa nr.3/24/29 - Ministerul 
Transporturilor  
 

Se alocă suma de 148.000,00 
mii lei pentru Varianta de 
Ocolire a municipiului Iaşi - 
Etapa I -Varianta Sud 
Obiectiv 3 – Trafic Greu 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
Sen. Toma Vasile - PSD 
Sen. Lupu Victorel - PSD 
Dep. Gavrilă Camelia - PSD 
Dep. Cîtea Vasile - PSD 
Dep. Macovei Silviu Nicu - PSD 
Dep. Axinte Vasile - PSD 
Sen. Doru Adrian Pănescu - 
PSD 
Dep. Ciuhodaru Tudor - PSD 
Dep. Banicioiu Nicolae - PSD 
 

Motivația: Necesitatea 
decongestionării traficului din 
oraşul Iaşi, trafic ce determină 
pe lângă o poluare accentuată 
şi timpi foarte m ari pentru 
deplasarea între diferitele zone 
ale oraşului. 
Necesitatea acestor lucrări este 
motivată de problemele pe care 
le creează prezenţa traficului 
greu şi foarte greu în zonele 
intens populate ale municipiului 
Iaşi, de poluarea generată de 
acesta, precum şi de 
necesitatea asigurării accesului 
către Aeroportul Internaţional 
Iaşi, în scopul deservirii prin 
mijloace auto de mare 
capacitate a zonei cargo.  
Municipiul Iaşi este centru 
universitar, iar Zona 
Metropolitană Iași reprezintă 
centrul polarizator al forţei de 
muncă și dezvoltării economice 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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 din regiune.  
Accesul în municipiu se 
realizează prin drumurile 
naţionale DN 24 (dinspre 
Popricani către Schitu Duca 
prin: Bd. C.A. Rosetti – Bd. 
T.Vladimirescu – Calea 
Chișinăului – Str. Bucium – 
Pasaj Bucium) şi DN 28 
(dinspre Valea Lupului spre 
Tomeşti prin: Şoseaua Păcurari 
– Şos. Moara de Vânt – Str. 
Străpungerii Silvestru – Str. 
Silvestru – Bd. N.Iorga – Calea 
Chişinăului). Sursa de 
finanţare: 
Prin redistribuirea sumelor 
prevăzut în Anexa 3/24/28 
Ministerul Transporturilor A - 
Obiective (proiecte) de investitii 
in continuare 500158 TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE 
DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020. 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

2.  Ministerul Transporturilor 
Anexa nr. 3/24/29 

Se alocă suma de 120.934, 00 
mii lei pentru Varianta de 
Ocolire a Municipiului Iasi - 
Etapa I - Varianta Sud - 
Varianta trafic uşor Obiectiv 4 

Motivaţie: Traseul variantei de 
trafic uşor se desprinde din 
varianta de trafic greu la 
întrarea în localitatea Uricani şi 
se înscrie pe traseul DC 27 şi 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
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Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 

 
Sen. Toma Vasile - PSD 
Sen. Lupu Victorel - PSD 
Dep. Gavrilă Camelia - PSD 
Dep. Cîtea Vasile - PSD 
Dep. Macovei Silviu Nicu - PSD 
Dep. Axinte Vasile - PSD 
Sen. Doru Adrian Pănescu - 
PSD 
Dep. Ciuhodaru Tudor - PSD 
Dep. Banicioiu Nicolae - PSD 
 

DC 27 A, până la intrarea în 
municipiul laşi, unde traseul 
variantei de trafic uşor s-a 
modificat, urmând a se 
suprapune peste traseul 
următoarelor artere urbane: str. 
Cicoarei, str. Arh. Berindei – 
până la intersecţia cu şoseaua 
Nicolina. 
 De asemenea, a fost proiectată 
o penetraţie către cartierul 
Dacia (cu lungimea de 0,61 
km), care se desprinde din 
varianta de trafic uşor la km 4+ 
755, traversează cu un pod rîul 
Bahlui şi debusează în 
str.Strămoşilor. Necesitatea 
acestor lucrări este motivată de 
problemele pe care le creează 
prezenţa traficului greu şi foarte 
greu în zonele intens populate 
ale municipiului Iaşi, de 
poluarea generată de acesta, 
precum şi de necesitatea 
asigurării accesului către 
Aeroportul Internaţional Iaşi, în 
scopul deservirii prin mijloace 
auto de mare capacitate a 
zonei cargo. 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuirea sumelor 
prevăzut în Anexa 3/24/28 
Ministerul Transporturilor A - 
Obiective (proiecte) de investitii 

ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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in continuare 500158 TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE 
DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020. 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

3.  Anexa 3/24/28 – Ministerul 
Transporturilor  
C- Alte cheltuieli de investitii 
c) Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 

Se alocă suma de 34.000,00 
mii lei pentru Autostrada A8 
Târgu Mureş – Iaşi – 
Ungheni-Tronson Târgu 
Mureş – Ditrău -Tronson 
Ditrău – Târgu Neamţ 
Revizuire/ Actualizare Studiu 
de Fezabilitate 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 

 
Sen. Toma Vasile - PSD 
Sen. Lupu Victorel - PSD 
Dep. Gavrilă Camelia - PSD 
Dep. Cîtea Vasile - PSD 
Dep. Macovei Silviu Nicu - PSD 
Dep. Axinte Vasile - PSD 
Sen. Doru Adrian Pănescu - 
PSD 

Motivația: Autostrada Târgu 
Neamţ - Iaşi - Ungheni, a treia 
pe lista ministerului în Master 
Planul General de Transport, a 
fost inclusă în bugetul României 
încă din 2015, iar autorităţile 
estimau că lucrările vor începe 
cel târziu în 2016. 
Construirea autostrăzii Târgu 
Mureş – Iaşi – Ungheni este 
susţinută de argumentele 
tehnice, legate de traficul rutier 
între Moldova și Ardeal, care 
duce la timpi de traversare a 
munţilor foarte mari, 
argumentele istorice, privind 
felul în care, de zeci de ani, 
Iașul şi regiunea Moldovei au 
fost ocolite de investiții în 
infrastructură,  argumente 
afective, fiind vorba despre 
milioanele de români care 
doresc această autostradă şi  
argumente privind egalitatea de 
șanse în dezvoltarea 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2018, în programul 
de investiții publice al MT la 
această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 88.884 mii lei. Conform legii, 
aceste cheltuieli se detaliază 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 

- potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
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Dep. Ciuhodaru Tudor - PSD 
Dep. Banicioiu Nicolae - PSD 
 
 

economică (fără o cale rutieră 
corespunzătoare între Moldova 
şi Ardeal, nu se va putea 
realiza recuperarea decalajului 
economic între regiunile istorice 
şi nu vom putea vorbi de un stat 
unitar). Este necesară 
suplimentarea bugetului cu 
suma 34.000,00 mii lei pentru 
revizuire/actualizare studiu de 
fezabilitate, care include în 
principal realizare de studii 
geotehnice conform noilor 
normative europene. Conform 
experţilor în domeniu, costurile 
unui studiu de fezabilitate 
realizat corect, se situează la 
circa 1-2% din valoarea 
estimată a execuţiei lucrărilor. 
Fiind vorba în cazul de faţă 
despre o actualizare a studiului 
de fezabilitate, am estimat 
suma de 34.000,00 mii lei, 
respectiv 0,25% din valoarea 
estimată a execuţiei lucrărilor 
conform MPGT (2942,57 mil 
euro). 
Sursa de finanţare: 
 Prin redistribuirea sumelor 
prevăzut în Anexa 3/24/28 
Ministerul Transporturilor A - 
Obiective (proiecte) de investitii 
in continuare 500158 TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE 

completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020. 
 

4.  Anexa 3/24/28 – Ministerul 
Transporturilor  
C- Alte cheltuieli de investitii 
c) Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 

Se alocă suma de 200.000,00 
mii lei pentru Autostrada 
Târgu Mureş – Iaşi – Ungheni 
Tronson Târgul Neamţ – Iaşi 
– Ungheni Sectiunea Târgul 
Neamţ – Iaşi 
Proiectare şi execuţie 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Sen. Toma Vasile - PSD 
Sen. Lupu Victorel - PSD 
Dep. Gavrilă Camelia - PSD 
Dep. Cîtea Vasile - PSD 
Dep. Macovei Silviu Nicu - PSD 
Dep. Axinte Vasile - PSD 
Sen. Doru Adrian Pănescu - 
PSD 
Dep. Ciuhodaru Tudor - PSD 
Dep. Banicioiu Nicolae - PSD 

 
 
 

Motivaţie Autostrada Târgu 
Neamţ - Iaşi - Ungheni, a treia 
pe lista ministerului în Master 
Planul General de Transport, a 
fost inclusă în bugetul României 
încă din 2015, iar autorităţile 
estimau că lucrările vor începe 
cel târziu în 2016. Este 
necesară suplimentarea 
bugetului cu suma de 200 mii 
lei pentru începerea lucrărilor 
de proiectare si executie la 
aceasta autostrada.  
Construirea autostrăzii Târgu 
Mureş – Iaşi – Ungheni este 
susţinută de argumentele 
tehnice, legate de traficul rutier 
între Moldova și Ardeal, care 
duce la timpi de traversare a 
munţilor foarte mari, 
argumentele istorice, privind 
felul în care, de zeci de ani, 
Iașul şi regiunea Nord Est au 
fost ocolite de investiții în 
infrastructură,  argumente 
afective, fiind vorba despre 
milioanele de români care 
doresc această autostradă şi  
argumente privind egalitatea de 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2018, în programul 
de investiții publice al MT la 
această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 88.884 mii lei. Conform legii, 
aceste cheltuieli se detaliază 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 

- potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
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șanse în dezvoltarea 
economică (fără o cale rutieră 
corespunzătoare între Moldova 
şi Ardeal, nu se va putea 
realiza recuperarea decalajului 
economic între regiunile istorice 
şi nu vom putea vorbi de un stat 
unitar). 
Menţionăm faptul că, proiectul 
este prevăzut în programul de 
guvernare 2016 – 2020, iar 
finalizarea acestuia este 
prevazuta pana in anul 2022. 
Pentru buna implementare a 
proiectului, se recomanda 
scoaterea la licitaţie privind 
proiectarea şi execuţia la 
începutul anului 2018. 
De asemenea, precizăm că 
Ministerul Transporturilor a 
revizuit studiul de fezabilitate 
împreună cu consultanţii 
JASPERS şi, următoarea etapă 
este scoaterea la licitaţie privind 
proiectare şi execuţia. Conform 
MPGT valoarea estimată a 
execuţiei lucrărilor este de 
1129,7 mil euro pentru întregul 
tronson Târgul Neamţ – 
Ungheni, respectiv de circa 881 
mil euro pentru secţiunea Târgu 
Neamţ – Iaşi. Am solicitat suma 
de 200 milioane lei care 
corespunde unui procent de 5% 

ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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din valoarea estimată a 
execuţiei lucrărilor, având în 
vedere necesitatea alocării 
bugetare pentru îndeplinirea 
condiţiilor legale de scoatere la 
licitaţie a proiectării şi execuţiei 
la începutul anului 2018. 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuirea sumelor 
prevăzut în Anexa 3/24/28 
Ministerul Transporturilor A - 
Obiective (proiecte) de investitii 
in continuare 500158 TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE 
DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020. 
 

5.  Anexa 3/24/28 – Ministerul 
Transporturilor  
C- Alte cheltuieli de investitii 
c) Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 

Se alocă suma de 11.000 mii lei 
pentru  Autostrada Târgu 
Mureş – Iaşi – Ungheni 
Tronson  Targu Neamt - Iaşi – 
Ungheni 
Sectiune Iasi – Ungheni 
Servicii de proiectare 
(elaborare SF pentru noul 
traseu, elaborare PT, DTAC, 
Acord de Mediu) 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 

Motivaţie Autostrada Târgu 
Neamţ - Iaşi - Ungheni, a treia 
pe lista ministerului în Master 
Planul General de Transport, a 
fost inclusă în bugetul României 
încă din 2015, iar autorităţile 
estimau că lucrările vor începe 
cel târziu în 2016. Este 
necesară suplimentarea 
bugetului cu suma de 11 
milioane lei pentru începerea 
lucrărilor de proiectare şi 
execuţie la această autostradă, 
suma ce reprezintă aproximativ 
1 % din valoarea estimată a 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2018, în programul 
de investiții publice al MT la 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 9 - 

pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Sen. Toma Vasile - PSD 
Sen. Lupu Victorel - PSD 
Dep. Gavrilă Camelia - PSD 
Dep. Cîtea Vasile - PSD 
Dep. Macovei Silviu Nicu - PSD 
Dep. Axinte Vasile - PSD 
Sen. Doru Adrian Pănescu - 
PSD 
Dep. Ciuhodaru Tudor - PSD 
Dep. Banicioiu Nicolae - PSD 
 
 

execuţiei lucrărilor pe această 
secţiune.  
Construirea autostrăzii Târgu 
Mureş – Iaşi – Ungheni este 
susţinută de argumentele 
tehnice, legate de traficul rutier 
între Moldova și Ardeal, care 
duce la timpi de traversare a 
munţilor foarte mari, 
argumentele istorice, privind 
felul în care, de zeci de ani, 
Iașul şi regiunea Nord Est au 
fost ocolite de investiții în 
infrastructură,  argumente 
afective, fiind vorba despre 
milioanele de români care 
doresc această autostradă şi  
argumente privind egalitatea de 
șanse în dezvoltarea 
economică (fără o cale rutieră 
corespunzătoare între Moldova 
şi Ardeal, nu se va putea 
realiza recuperarea decalajului 
economic între regiunile istorice 
şi nu vom putea vorbi de un stat 
unitar). 
Menţionăm faptul că, realizarea 
tronsonului Târgul Neamt - Iaşi-
Ungheni este prevăzută în 
programul de guvernare 2016 – 
2020, iar finalizarea acestuia 
este prevazută până în anul 
2022. 
Pentru buna implementare a 

această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 88.884 mii lei. Conform legii, 
aceste cheltuieli se detaliază 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 

- potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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proiectului, se recomandă 
scoaterea la licitaţie în vederea 
atribuirii  serviciilor de 
proiectare (elaborare SF pentru 
noul traseu, elaborare PT, 
DTAC, Acord de Mediu)  
la începutul anului 2018. 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuirea sumelor 
prevăzut în Anexa 3/24/28 
Ministerul Transporturilor A - 
Obiective (proiecte) de investitii 
in continuare 500158 TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE 
DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020. 
 

6.  Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor 
 Capitol 8401/ Grupa 56/ Titlul 
VIII Proiecte cu finanțare din 
fonduri externe nerambursabile 
(FEN) Postaderare/ Art. 1 
Programe din Fondul European 
de Dezvoltare Regională 

Se propune suplimentarea 
sumei de 87.620 mii lei 
prevăzută în Bugetul 
Ministerului Transporturilor la 
Capitolul 8401/ Grupa 56/ Titlul 
VIII Proiecte cu finanțare din 
fonduri externe nerambursabile 
(FEN) Postaderare/ Art. 1 
Programe din Fondul European 
de Dezvoltare Regională, cu 
suma de 142.240 mii lei. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 

Motivaţie Suma solicitată este 
necesară pentru construcția 
variantei de ocolire a 
municipiului Dej, nod rutier care 
face legătura între Estul și 
Vestul României. 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat pe anul 2018 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Cornel Itu- PSD 
 
 

 

7.  Anexa 3/24 - Ministerul 
Transporturilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Transporturilor cu 
suma de 51.572.087, 45 lei, 
pentru finalizarea lucrării de 
investiţii "Extindere şi 
modernizare suprafete 
aeroportuare la Aeroportul 
Internaţional Baia Mare"  cod 
proiect POST/2015/2/4/008, 
cod SMIS 59578. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Sen.Liviu Marian Pop-PSD,  
Dep.Matei Călin Vasile Andrei-
PSD 
 
 

Motivaţie Prin investiția care se 
derulează în prezent 
”Extinderea şi modernizarea 
suprafeţei de mişcare” s-a 
urmărit: 
Dezvoltarea rețelei de transport 
transeuropean TEN-T, aspect 
reținut și prin cuprinderea 
aeroportului în Master -  Planul 
de Transport, aprobat de 
Uniunea Europeană. 
- Reabilitarea pistei de aterizare 
decolare a aeroportului și a 
suprafețelor de mișcare care au 
fost realizate în anul 1965. Au 
apărut fisuri tot mai dese, a 
căror reparații presupuneau 
fonduri consistente. Prin 
investiție se urmărește 
prelungirea pistei cu 360 metri, 
lățirea ei la 45 de metri și 
creșterea portanței; Cele mai 
mari aeronave care puteau 
tranzita aeroportul faceau parte 
din clasa 3C scurt-curier, cu 
maxim 50 de pasageri. - Ca 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Aeroportul Internațional Baia 
Mare  este aeroport de inters 
local, iar lucrările pentru 
dezvoltarea şi modernizarea 
acestuia se finanţează din 
bugetul autorităţilor publice 
locale.    
 
 Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018. 
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urmare a realizării investiției vor 
putea opera avioane de mediu-
curier, aeronave care sunt în 
dotarea companiilor low-cost și 
transport cargo. 
 Întreaga regiune de 
nord-vest a României va 
cunoaşte o creştere a 
dezvoltării economice și 
atragerea de noi investiții, 
precum și dezvoltarea 
turismului în zonă. 
Sursa de finanţare: bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

8.  Anexa 3/24/29 /pag. 3/662 – 
Ministerul Transporturilor  
pozitia 84015501 A. Transferuri 
interne I 
 

Se alocă suma de 18.454,60 
mii lei pentru Autostrada A8  
Brasov – Bacau 
Studii de Prefezabilitate, 
Fezabilitate si alte  studii 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Sen.Benea  Dragos Adrian-
PSD 
Sen.Smarandache Miron-PSD 
Dep.Sova Lucian-PSD 
Dep.Vlase  Petru Gabriel-PSD 

Motivația: Construirea 
autostrăzii Brasov – Bacau este 
susţinută de argumentele 
tehnice, legate de traficul rutier 
între Moldova și Ardeal, care 
duce la timpi de traversare a 
munţilor foarte mari, 
argumentele istorice, privind 
felul în care, de zeci de ani 
regiunea Moldovei a fost ocolita 
de investiții în infrastructură,  
argumente afective, fiind vorba 
despre milioanele de români 
care doresc această autostradă 
şi  argumente privind egalitatea 
de șanse în dezvoltarea 
economică (fără o cale rutieră 
corespunzătoare între Moldova 
şi Ardeal, nu se va putea 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2018, în programul 
de investiții publice al MT la 
această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 88.884 mii lei. Conform legii, 
aceste cheltuieli se detaliază 
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Dep.Floroiu  Ionel-PSD 
Sen.Dunava  Costel  Neculai-
PSD 
Sen.Ilisanu   Claudiu-PSD 
Dep.Sotcan Theodora-PSD 
 

realiza recuperarea decalajului 
economic între regiunile istorice 
şi nu vom putea vorbi de un stat 
unitar).  
Exista posibilitatea unei analize 
comparative , stiintifice intre 
oportunitatea construirii  
autostrazii  Tg.Mures – Iasi 
 versus  autostrada  Brasov – 
Bacau. 
Propunem suplimetarea 
bugetului cu suma de 19,6 
milioane lei pentru studiu de 
fezabilitate  care include  in 
principal realizare de studii 
geotehnice conform noilor 
normative europene. Conform 
expertilor in domeniu, costurile 
unui SF  sun de cca 1-2% din 
valoarea estimata a executiei 
lucratilor conform MPGT 
(1845,46 mil euro). 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor prevăzut 
în Anexa 3/24/29 Ministerul 
Transporturilor, 
de la BUGETUL DE STAT, 
TRANSPORTURI, pozitia 
84015501 A Transferuri interne 
I 
 

prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 

- potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

9.  Anexa 3/24 - Ministerul 
Transporturilor 

51.572.087,45 lei,  pentru 
finalizarea lucrării de investiții 
"Extindere si modernizare 

Motivația: Lucrari finalizate si 
nedecontate, pierderea 
fondurilor UE  din cauza 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Aeroportul Internațional Baia 
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suprafete aeroportuare la 
Aeroportul International Baia 
Mare". 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Bota Marius Sorin-PSD 
Dep.Simon Gheorghe-PSD 

depasirii timpului de executie ce 
a condus la cresterea 
cofinantarii de la buget. 
Sursa de finantare: Bugetul de 
rezerva al Primului-ministru, 
anexa Secretariatului General 
al Guvernului 
 

Mare  este aeroport de inters 
local, iar lucrările pentru 
dezvoltarea şi modernizarea 
acestuia se finanţează din 
bugetul autorităţilor publice 
locale.    
 
 Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018. 
 

10.  Anexa 3/24/28 – Ministerul 
Transporturilor  
C- Alte cheltuieli de investitii 
 
c) Cheltuiiasieli pentru 
elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate si 
alte studii 

Se propune alocarea sumei de 
15.200 mii lei destinată 
actualizării pentru autostrada 
Iaşi – Tg. Mureş, a: 

 studiului de fezabilitate, 
proiectului tehnic și autorizației 
de construcție pentru Tronsonul 
Târgu-Mureș- Ditrău - 91.6 km 

 studiului de fezabilitate 
pentru Tronsonul Ditrău - Târgu 
Neamț - 118.100 km 

 studiului de fezabilitate 
pentru Tronsonul Târgu Neamț 
-Ungheni - 100.6 km 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 

Motivația:În anul 2017 nu s-a 
înregistrat niciun progres în 
sensul realizării primei etape 
pentru demararea construcției 
autostrăzii Târgu Mureș-Iași-
Ungheni, și anume actualizarea 
studiului de fezabilitate și a altor 
documentații necesare. 
Datele Eurostat plasează în 
continuare regiunea de Nord –
Est în coada clasamentului 
european cu un PIB/locuitor 
sub 40% din media europeană 
Lipsa infrastructurii de transport 
rutier constituie un factor 
decisiv  care contribuie în mod 
nefericit la izolarea Moldovei.și 
la menținerea decalajului de 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2018, în programul 
de investiții publice al MT la 
această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 88.884 mii lei. Conform legii, 
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Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 

 
Dep.Alexe Costel–PNL 

Dep.Bodea Marius–PNL  

Dep.Oprea Dumitru–PNL 

Sen.Scântei Laura-Iuliana–PNL 

Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 

dezvoltare comparativ cu alte 
regiuni din țară. 
Creșterea bunăstării populației, 
atragerea investitorilor și 
crearea de noi locuri de muncă 
rămân simple deziderate în 
lipsa unui efort vizibil din partea 
autorităților statului, ele fiind 
strâns legate de realizarea 
autostrăzii care să lege 
regiunea Moldovei de Vestul 
României și de Europa. 
Totodată, autostrada urmează 
să lege cele două regiuni 
istorice Moldova de 
Transilvania fiind de o 
importanță strategică și un 
suport vital pentru accelerarea 
procesului de apropiere a 
Republicii Moldova de Europa 
și un factor determinant în 
procesul integrării acesteia în 
Uniunea Europeană. 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute  în Anexa 3/24/28 
Ministerul Transporturilor A - 
Obiective (proiecte) de investitii 
in continuare 500158 TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE 
DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 

aceste cheltuieli se detaliază 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 

- potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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11.  Anexa 3/24 /28 
Ministerul Transporturilor  
A - Obiective (proiecte) de 
investitii in continuare 
 
Capitolul 5001 Grupa 58 
TITLUL X PROIECTE CU 
FINANTARE DIN FONDURI 
EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 
 

Se propune alocarea sumei de 
14.000 mii lei pentru finalizarea 
studiului de fezabilitate pentru 
autostrada  A1 Sibiu- Pitești 
(secțiunile 2,3 și 4): 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 

Motivația:În anul 2017 a fost 
reziliat contractul pentru 
realizarea studiului de 
fezabilitate pentru construcția 
autostrăzii Sibiu-Pitești, iar 
secțiunile de mijloc ale acestui 
tronson din A1 nu beneficiază 
de acest studiu de fezabilitate 
esențial pentru demararea 
construcției. 
Demararea de urgență a 
lucrărilor la acest sector de 
complexitate sporită, parte din 
coridorul IV pan European și 
prioritate în Masterplanul 
General de Transport in baza 
căruia România accesează 
fondurile europene pentru 
perioada 2014-2020 trebuie 
pusă în practică în anul 2018, 
în caz contrar acest proiect 
major va fi tergiversat nepermis 
de mult. 
Realizarea completă a acestui 
tronson din autostrada A1 care 
asigură conectivitatea cu 
rețeaua de transport europeană 
spre vest si sud-est,  reprezintă 
un sprijin pentru Uzina Dacia 
Pitești și un avantaj competitiv  
pentru mediul de afaceri 
românesc. 
Faptul că în prezent România 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2018, în programul 
de investiții publice al MT la 
această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 88.884 mii lei. Conform legii, 
aceste cheltuieli se detaliază 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 

- potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
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nu are o autostradă care să 
lege Portul Constanța de Vestul 
Europei constituie o 
vulnerabilitate care afectează  
dezvoltarea economică și 
socială a țării noastre. 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute în Anexa 3/24/28 
Ministerul Transporturilor A - 
Obiective (proiecte) de investitii 
in continuare 500158 TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE 
DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 
 

Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

12.  Anexa 3/24/  
Ministerul Transporturilor 
Capitol bugetar 5 punctul 1 
Programul de modernizare a 
drumurilor naţionale --  
 

Se propune suplimentarea cu 
796.462 mii lei pentru 
Modernizare DN 11 Brasov 
Onesti-Bacau, km 4+900 – km 
56+137; km 60+100 – km 
125+100; km 132+500 – km 
175+460 Amplasament 
Jud.Brasov Covasna-Bacau 
Numarul si data aprobarii 
Studiului de Fezabilitate HG 
993/2009 Valoarea totala 
aprobata 796.462 mii lei Data 
pretului pentru calculul valorii 
totale 04/2009 Capacitati 
aprobate 159,197 km Durata de 
realizare aprobata 24 luni  

Motivația:DN 11 este una din 
principalele legaturi spre Vest 
ale Moldovei, cea mai saraca 
regiune a Europei. Prin 
realizarea proiectului de 
modernizare a DN 11, se va 
fluidiza traficul din zonă, vor fi 
asigurate condiţiile unei 
circulaţii fluente, accesibilitatea 
activităţilor economice . Se vor 
reduce perioadele şi costurile 
de transport, consumul de 
carburanţi, reducerea costurilor 
de întreţinere şi reparaţii ale 
vehiculelor. Deasemeni se vor 
reduce numărul de accidente şi 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Tudoriţa Lungu-PNL 
Dep.Palăr Ionel-PNL 
Sen.Daniel Fenechiu-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 

reducerea semnificativă a 
poluării mediului prin reducerea 
noxelor şi a nivelului de vibraţii 
şi zgomot. Dezvoltarea 
economică regională durabilă 
are ca suport o bună 
infrastructură de transport 
pentru a deservi toate 
sectoarele economice pentru a 
facilita accesul şi comunicaţiile 
în zonă. Prin îmbunătăţirea 
condiţiilor de circulaţie va creşte 
accesibilitatea în teritoriu, ceea 
ce va permite ridicarea nivelului 
de dezvoltare economică a 
zonei.  
Sursa de 
finanțare:Redistribuirea sumei 
de 796.462 mii lei prin 
Diminuarea creditelor 
bugetare prevăzute la    
Anexa nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 
 
 
 

13.  Anexa 3/24/29 – Ministerul 
Transporturilor  
A - Obiective (proiecte) de 
investitii in continuare 
 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 315.764 mii lei pentru 
pentru realizarea proiectului 
“Varianta de ocolire a 
municipilui Iaşi - Etapa I - 

Motivația:Varianta de ocolire a 
municipilui Iaşi - Etapa I - 
Varianta Sud 
Obiect 3 - Varianta trafic greu, 
Sector km.19+690 (Selgros) – 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
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COD OBIECTIV 363 
 
VARIANTA DE OCOLIRE A 
MUNICIPIULUI IASI ETAPA I - 
VARIANTA SUD 
 

Varianta Sud” 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Estimare buget:  
Obiect 3 -  Valoarea totala 
actualizata (cu TVA) 173.580 
mii lei 
Obiect 4 -  Valoarea totala 
actualizata (cu TVA): 142.184 
mii lei 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Marius Bodea-PNL,  
Dep.Dumitru Oprea-PNL,  
Dep.Costel Alexe-PNL,  
Sen.Iulia Scantei-PNL, 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 

km.26+460 (DN 28) 
- Valoarea totala actualizata (cu 
TVA) 173.580 mii lei 
din care C+M: 150.473 mii lei 
- Sector km 19+690 - km 
21+780 (B-dul. Poitiers); 
- Sector km 21+850 - km 
26+460 (Str. Trei Fântâni); 
- Nod rutier km 21+800 
(Varianta de ocolire a 
Municipiului Iaşi - DN 24); 
- Nod rutier km 26+460 
(Varianta de ocolire a 
Municipiului Iaşi - DN 28). 
- lungime: 6,77 km 
- poduri, pasaje: 7 buc. 
- noduri rutiere: 2 buc. 
D.R.D.P.Iaşi a solicitat la 
C.N.A.D.N.R. S.A. finanţarea 
serviciilor de proiectare (P.T. + 
D.E.) şi a 
execuţiei lucrărilor, pentru anul 
2015. 
Obiect 4 - Varianta trafic uşor 
(Sector km.0+000 – km.8+185) 
şi penetraţie Cartier Dacia 
- Valoarea totala actualizata (cu 
TVA): 142.184 mii lei 
din care C+M: 113.460 mii lei 
- lungime trafic uşor: 8,185 km. 
- penetraţie Dacia la km. 4+755: 
0,615 km. 
- pod peste râul Bahlui 
Durata de realizare a lucrărilor: 

ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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- 36 luni (de la data ordinului de 
începere pentru fiecare obiect). 
În răspunsul dat de Ministerul 
Mediului comunicat de domnul 
Daniel Constantin –  
Viceprimministru 
http://www.cdep.ro/interpel/201
7/r201A.pdf, reiese că 
aglomerarea Iaşi face obiectul 
cauzei 2009/2296 pentru 
nerespectarea art 13 alin. (1), 
coroborat cu anexă XV partea 
A din directive 2008/50/CE 
privind calitatea aerului 
înconjurător şi un aer mai curat 
pentru Europa.  
O problemă cu care se 
confruntă aglomerarea Iaşi este 
nivelul crescut de particule în 
suspensie PM10 în atmosfera. 
Potrivit rapoartelor întocmite de 
APM Iaşi, principala sursă 
responsabilă cu depăşirea 
valorilor limită zilnice (VL) a 
indicatorului PM10 în Municipiul 
Iaşi o reprezintă transportul 
rutier, în care este inclus şi  cel 
transfontalier, contribuţia 
transportului rutier fiind, potrivit 
estimărilor, de aproximativ 70% 
din totalul emisiilor de pulberi şi 
este datorat, în principal lipsei 
unei şosele ocolitoare (şosea 
de centură) care să preia 
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traficul greu din Municipiul Iaşi.  
Municipiul Iaşi nu dispune până 
la această dată de o şosea 
ocolitoarecare să preia integral 
traficul auto greu, aspect care 
reliefează totodată 
inconsecvenţă şi incoerenţa în 
derularea programelor 
investitutionale care vizează 
dezvoltarea infrastructurii 
necesară unei aglomerări 
urbane moderne de către 
administraţiile publice locale şi 
judeţene şi naţionale. 
La întocmirea Bugetului 
Ministerului Transporturilor pe 
anul 2017 au fost prevăzuţi 152 
milioane lei pentru continuarea 
lucrărilor la Varianta de Ocolire 
a Municipiului Iaşi, din care s-
au alocat, propriu-zis, 0 lei. 
În anul 2017, până la dată de 
27.02.2017, la nivelul 
Municipiului Iaşi, în staţiile de 
automatizare a calităţii aerului 
au fost înregistrate un număr de 
143 de depşiri la indicatorul 
PM10 (deşi limita maximă 
anuală ar trebui să fie de 35 de 
depăşiri).  
Având în vedere problemele 
grave de mediu cu care se 
confruntă Iaşul, va rog insistent 
să urgentaţi demararea 
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lucrărilor. 
Conform unui calendar asumat 
trimis de d-nul Ministru 
Alexandru-Razvan Cuc rezulta 
ca in anul 2018 se vor demara 
aceste lucrari. (Interpelarea 
336B din  16-05-2017 si 
raspunsul numarul  18551 din  
28-06-2017 ) 
Conform adrei primite: 
In ceea ce priveste calendarul 
de implementare a proiectului 
de realizare a lucrarilor la 
Obiect 3 - Varianta trafic greu, 
Sector km.19+690 (Selgros) – 
km.26+460 (DN 28), va 
precizam urmatoarele activitati: 
01.06.2017 – 30.06.2017 
achizitie publica servicii de 
proiectare  
01.07.2017 – 01.12.2017 
achizitie si semnare contract 
01.12.2017 – 15.03.2018 
elaborare si aprobare 
documentatie tehnica de 
executie  
16.03.2018 –16.02.2020 
executie lucrari 
Sursa de finanțare:Prin 
redistribuire de la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 30/TITLUL III 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 23 - 

DOBANZI la Anexa 3/24/29 – 
Ministerul Transporturilor  
A - Obiective (proiecte) de 
investitii in continuare COD 
OBIECTIV 363 VARIANTA DE 
OCOLIRE A MUNICIPIULUI 
IASI ETAPA I - VARIANTA 
SUD 
 

14.  Anexa 3/24/28 – Ministerul 
Transporturilor  
C- Alte cheltuieli de investitii 
 
c) Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 

Se propune alocarea sumei de 
45.000 mii lei pentru 
realizarea studiului de 
fezabilitate pentru realizarea 
terminalului cargo şi a 
platformei de parcare şi a căii 
de rulare în partea de nord a 
Aeroportului Internaţional 
Iaşi, înspre comuna Aroneanu, 
pentru transporturile de marfă. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 

 
Dep.Marius Bodea-PNL,  
Dep.Dumitru Oprea-PNL,  
Dep.Costel Alexe-PNL,  
Sen.Iulia Scantei-PNL, 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Motivația:Întreaga Regiune de 
Nord-Est va beneficia de 
această investiţie. Zona cargo 
va sprijini orientarea mediului 
de afaceri ieşean spre 
realizarea de produse finite ori 
componente, volumetric mici, 
care, însă, pot îngloba 
tehnologii înalte. Acest lucru 
înseamnă dezvoltarea 
industriilor economice cu plus 
valoare mare.  
Sursa de finanțare:Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute  în Anexa 3/24/28 
Ministerul Transporturilor A - 
Obiective (proiecte) de investitii 
in continuare 500158 TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE 
DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2018, în programul 
de investiții publice al MT la 
această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 88.884 mii lei. Conform legii, 
aceste cheltuieli se detaliază 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 

- potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
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completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

15.  Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2018–Anexa 3/24 
MinisterulTransporturilor 
-Cap.5, 1. Programul de 
modernizare a drumurilor 
naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
140.000,00 mii lei, pentru 
modernizare DN28B Tîrgu 
Frumos-Botoşani km 0+000-
76+758 

 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Achiţei Vasile Cristian-PNL 
Sen.Şoptică Costel-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 

Motivația:Starea precară a 
acestui drum face aproape 
imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care 
pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 

Expertizele tehnice și studiul 
geotehnic au concluzionat că 
structura rutieră prezintă 
degradări multiple. Există de 
asemeni tronsoane cu 
fenomene de instabilitate ce 
afectează structura 
rutieră.Acostamentele sunt 
erodate și tasate. Șanțurile și 
rigolele sunt în general din 
pământ, nepermițând scurgerea 
apelor în condiții 
corespunzătoare. Sunt de 
asemeni necesare intervenții 
imediate la poduri și podețe. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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Studiul de fezabilitate revizuit 
este deja finalizat. 

Modernizarea acestui drum 
reprezintă o prioritate pentru 
județul Botoșani, mai ales că 
drumul face legătura dinspre 
municipiul  Botoşani spre 
județul Iaşi și apoi spre 
București, fiind clasificat și ca 
drum european E58. 

Proiectul de Hotărâre de 
Guvern pentru aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici 
a trecut de comisia 
interministeriala precum și de 
faza consultării publice. 
Sursa de finanțare:Bugetul 
Ministerului Transporturilor 
 

16.  Anexa  3/24/02/ Ministerul 
Transporturilor  
cap 5001/grupa51/art.01/alin 01 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
540.000 mii lei pentru  proiectul 
Pistă de decolare – aterizare 
de 3.500 M la Aeroportul 
Internaţional Cluj Napoca 
 
Dep.Stamatian Florin-PNL 
Dep.Oros Adrian-PNL 
Dep.Moldovan Sorin-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 

Motivația:In acest moment 
este finalizată construcţia 
primei părţi a pistei – 2.100 m, 
şi este necesară continuarea 
lucrărilor pînă la lungimea 
totală de 3.500 m, astefel încît 
aeroportul să poată deservi 
toate tipurile de aeronave. 
Sursa de finanțare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Aeroportul Internațional Cluj 
Napoca  este aeroport de inters 
local, iar lucrările pentru 
dezvoltarea şi modernizarea 
acestuia se finanţează din 
bugetul autorităţilor publice 
locale.    
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17.  Anexa  3/24/02/ Ministerul 
Transporturilor 
cap 5001/grupa51/art.02/alin 
13- Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
500.000 mii lei pentru  
continuarea lucrarilor la 
Autostrada Transilvania - 
 tronsonul  Cluj Vest - 
Mihăieşti (24 km) 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Stamatian Florin-PNL 
Dep.Oros Adrian-PNL 
Dep.Moldovan Sorin-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 

Motivația:Lungime: 24 km 
Finanţare: bugetul de stat 
Valoare estimată: 148,9 
milioane euro 
Stadiul actual: proiect aprobat 
Sursa de finanțare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
art.17 alin.(31 ) din Legea 
privind finantele publice 
nr.500/2002 modificarea 
creditelor bugetare şi/sau de 
angajament, ca urmare a 
amendamentelor propuse se 
face numai prin redistribuiri de 
sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare. 
 

18.  Anexa  3/24/02/ Ministerul 
Transporturilor 
cap 5001/grupa51/art.02/alin 
13- Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
3.000 mii lei pentru  
continuarea lucrarilor la 
Autostrada  Transilvania -   
tronsoul Mihăieşti - Suplacu 
de Barcău si tronsonul 
Suplacu de Barcău – Borş 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 

Motivația:Secţiunea Suplacu 
de Barcău - Borş 
Lungime: 64,5 km 
Finanţare: bugetul de stat 
Valoare estimată: 245,3 
milioane euro 
Stadiu actual: realizat 47,2% 
Tronsonul Mihăieşti - 
Suplacu de Barcău 
Lungime: 76 km 
Finanţare: bugetul de stat 
Valoare estimată: 488,5 
milioane euro 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
art.17 alin.(31 ) din Legea 
privind finantele publice 
nr.500/2002 modificarea 
creditelor bugetare şi/sau de 
angajament, ca urmare a 
amendamentelor propuse se 
face numai prin redistribuiri de 
sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare. 
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din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Stamatian Florin-PNL 
Dep.Oros Adrian-PNL 
Dep.Moldovan Sorin-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 

Sursa de finanțare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

19.  Anexa  3/24/02/ Ministerul 
Transporturilor 
cap 5001/grupa51/art.02/alin 
13- Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 mii lei pentru   proiectul 
drum Tran-Regio Gilău-Apahida 
(lungime sector 38,3 KM, 
valoare totală 126,3 milioane de 
Euro) 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Stamatian Florin-PNL 
Dep.Oros Adrian-PNL 
Dep.Moldovan Sorin-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 

Motivația:Pentru  infrastructura 
ocolitoare a Municipiului Cluj-
Napoca, este imperios necesar 
să se realizeze Centura 
Metropolitană, astfel încât să 
poată fi eliminat din oraş traficul 
greu şi cel de tranzit, care 
produc deteriorarea majoră a 
străzilor internea căror valoare 
şifrecvenţă în reparaţii sunt 
foarte costisitoare pentru  
Municipiul Cluj-Napoca. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor la Anexa  
3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin 13- 
Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere cu suma de 100.000 mii 
lei 
Sursa de finanțare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
art.17 alin.(31 ) din Legea 
privind finantele publice 
nr.500/2002 modificarea 
creditelor bugetare şi/sau de 
angajament, ca urmare a 
amendamentelor propuse se 
face numai prin redistribuiri de 
sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare. 
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majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

20.  Anexa nr.  3 / 24 / 29 

Ministerul Transporturilor 

 
COD OBIECTIV 820 
Lărgire la 4 benzi DN 7 Bâldana 
- Titu  
 
 
  

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2018 cu suma de 
263.710 mii lei pentru lărgirea 
pe 4 benzi DN 7 pe tronsonul 
Titu – Găiești, Dâmbovița. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Cezar Florin Preda-PNL 
Sen.Iancu Caracotă-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 

Motivația:Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
investiţia de reabilitare şi 
modernizare prin lărgirea la 
patru benzi a DN 7 Bâldana – 
Titu. Se cere dublarea sumei 
alocate pentru micşorarea 
timpului de execuţie al lucrării, 
respectiv darea în folosinţă mai 
rapidă a tronsonului.  
DN 7 se află într-un stadiu 
avansat de degradare pe raza 
judeţului Dâmboviţa, drumul 
făcând legătura între judeţ şi 
București.  
Studiul de fezabilitate a fost 
aprobat, în cazul nefinanțării 
obiectivului, sumele cheltuite 
până în acest moment se vor 
pierde. 
În baza HG nr. 1082 din 
decembrie 2013 privind 
modificarea HG nr. 505 din 
2008 pentru aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici 
ai obiectivului de investiţii 
„Lărgire pe 4 benzi DN7, 
Bâldana-Titu, km 30+950-km 
52+350”, în Bugetele de Stat pe 
anii 2014-2015-2016, au existat 
credite bugetare şi de 
angajament lăsând posibilitatea 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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derulării achiziţiei publice a 
lucrărilor de execuţie pentru 
obiectivul menţionat. 
De asemenea, prin HG nr. 648, 
a fost declanşată procedura de 
expropriere a imobilelor 
proprietate privată care 
constituie coridorul de 
expropriere al lucrării de utilitate 
publică de interes naţional. 
Totodată, regăsim acest proiect 
în Master Planul General de 
Transport al României (MPGT) 
– varianta finală - aprobat de 
Comisia Europeană în anul 
2015.     
Proiectul este sectorizat în 
două tronsoane: A1- Titu-
Bâldana cu tip de drum 1x1 pe 
30 km. 
Trebuie să mai menţionăm că 
în Legea Bugetului de Stat pe 
2016 sunt stipulate 
angajamente în cuantum de 
10.297 mii lei.  
În concluzie, cerem aprobarea 
acestui amendament, având în 
vedere cele menţionate mai 
sus, precum şi obligaţia 
respectării angajamentelor 
asumate de Guvernul României 
în MPGT precum şi cel asumat 
încă din 2007 faţă de Renault 
Tehnologie Roumanie prin 
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înscrierea Memorandumului cu 
privire la ansamblul de măsuri 
necesare la realizarea 
proiectului de investiție a 
centrului de cercetare ştiinţifică, 
dezvoltare tehnologică şi studii 
de inginerie în domeniul 
automobilului, care prevede ca 
fiind obligatorie lărgirea pe 
patru benzi a tronsonului de 
drum naţional Bâldana-Titu şi 
realizarea unei legături rapide 
la autostrada A1.    
Sursa de finanțare:Diminuarea 
creditelor bugetare prevăzute 
la  
Anexa nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/ Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

21.  Anexa nr. 3/24/29  
 
Ministerul 
Transporturilor 
 
COD OBIECTIV 712  
Modernizare DN 71 Bâldana-
Târgovişte - Sinaia 
 
 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2018 cu suma de 
305.887 mii lei pentru 
reabilitare şi modernizare DN 
71 Bâldana-Târgovişte – 
Sinaia. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 

Motivația:Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
demararea investiţiei reabilitare 
şi modernizare DN 71 Bâldana 
- Târgovişte - Sinaia. Investiţia 
este necesară, întrucât DN 71 
trebuia finalizat până la sfârşitul 
anului 2014, investiţia fiind 
blocată din iulie 2012. În cazul 
nefinanțării obiectivului, sumele 
cheltuite până în acest moment 
se vor pierde. 
Trebuie să menţionăm  faptul 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
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Dep.Cezar Florin Preda-PNL 
Sen.Iancu Caracotă-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 
 

că traficul de transport de 
mărfuri pe acest tronson se va 
intensifica ca urmare a 
dezvoltării Proiectului 
companiei Arctic pentru o 
fabrică de mașini de spălat, 
frigidere și aspiratoare în 
comuna  Ulmi, de lângă 
Târgoviște, aceasta  va fi cea 
mai mare fabrică de profil din 
Europa. Proiectul va crea în 
anul curent 500 de locuri de 
muncă, până în 2019 alte 2.500 
de locuri de muncă, iar pe 
orizontală încă 2000-2500  
locuri de muncă. Se 
preconizează că venitul la 
Bugetul de stat colectat din 
taxele aferente acestui proiect 
se  vor ridica la aproximativ 11 
milioane de euro. 
Precizăm că tronsonul 
Târgoviște – Sinaia reprezintă o 
alternativă la DN1, motiv pentru 
care se impune modernizarea 
acestuia în regim de drum 
expres.  
Celălalt tronson, Bâldana – 
Târgovişte având tip drum 1x2 
pe 42,3 km necesită doar 
lărgirea la 4 benzi. 
Se cere dublarea sumei alocate 
pentru micşorarea timpului de 
execuţie al lucrării, respectiv 

fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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scurtarea intervalului rămas 
până la darea în folosinţă a 
tronsonului. 
Sursa de finanțare:Diminuarea 
creditelor bugetare prevăzute 
la  
Anexa nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/ Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

22.  Anexa nr. 3/24/29 
 
Ministerul 
Transporturilor 
 
COD OBIECTIV 385 
Modernizare DN 72 Găiești – 
Ploiești 
 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2018 cu suma de 
56.317 mii lei pentru drum 
expres (MODERNIZARE DN 72 
GAIESTI - PLOIESTI KM.0+000 
- 76+180) DN 72 (A1-A3) pe 
tronsonul Găieşti-Târgovişte – 
Ploiești. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Cezar Florin Preda-PNL 
Sen.Iancu Caracotă-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 
 

Motivația:Conform expertizei 
realizate pentru „Master Planul 
General de 
Transport al României - 
Variantă finală revizuită a 
Raportului privind Master Planul 
pe termen scurt, mediu și lung”, 
s-a dovedit că există o pondere 
mult mai mare a deplasărilor de 
mărfuri pe față de deplasările 
de pasageri. Trebuie să 
menţionăm  faptul că traficul de 
transport de mărfuri pe acest 
tronson se va intensifica ca 
urmare a dezvoltării Proiectului 
companiei Arctic pentru o 
fabrică de mașini de spălat, 
frigidere și aspiratoare în 
comuna  Ulmi, de lângă 
Târgoviște, aceasta  va fi cea 
mai mare fabrică de profil din 
Europa. Proiectul va crea în 
anul curent 500 de locuri de 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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muncă, până în 2019 alte 2.500 
de locuri de muncă, iar pe 
orizontală încă 2000-2500  
locuri de muncă. Se 
preconizează că venitul la 
Bugetul de stat colectat din 
taxele aferente acestui proiect 
se  vor ridica la aproximativ 11 
milioane de euro. 
Contractul de reabilitare a 
Drumului Naţional 72 Găieşti – 
Târgovişte – Ploieşti prevede o 
investiţie de peste 47 milioane 
de euro.  

23.  Anexa nr. 3/24/29  
Ministerul Transporturilor 
Cod obiectiv 415 - Autostrada 
Braşov-Târgu Mureş-Cluj-
Oradea 

Suplimentarea sumelor 
prevăzute la Cod obiectiv 415 - 
Autostrada Braşov-Târgu 
Mureş-Cluj-Oradea  cu suma 
de   1.000.000 mii lei necesară 
pentru continuarea lucrărilor la 
Autostrada Secţiunea 3C: 
Suplacu de Barcău - Borş (km 
4+200 - km 64+450)  
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Găvrilă Ghilea-PNL 
Dep.Florica Cherecheş-PNL 

Motivația:Lucrările sunt 
realizate fizic pe acest tronson 
în proporţie de 52,12%. 
Sursa de finanțare:Diminuarea 
cu suma de 1.000.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE – 
ACȚIUNI GENERALE/ Capitol 
5000 / Grupa 30/TITLUL III 
DOBÂNZI / 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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Dep.Ioan Cupşa-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 

24.  Anexa nr. 3/24/29  
Ministerul Transporturilor 
Cod obiectiv 1086 
Reabilitare DN 76, Deva-
Oradea, km 0+000/km 184+390 

Suplimentarea sumelor 
prevăzute la Cod obiectiv 1086 
Reabilitare DN 76, Deva-
Oradea, km 0+000/km 184+390 
cu suma de  80.000 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor pe 
cele 5 loturi: Şoimuş - Brad, 
Brad - Ioneşti, Vârfurile - Ştei, 
Ştei - Beiuş, Beiuş-Oradea 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Găvrilă Ghilea-PNL 
Dep.Florica Cherecheş-PNL 
Dep.Ioan Cupşa-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 
 
 

Motivația:Lucrările trebuiau 
finalizate în cursul anului 2017. 
Sursa de finanțare:Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute în Anexa 3/24/28 
Ministerul Transporturilor A - 
Obiective (proiecte) de investiții 
in continuare 500158 TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE 
DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

25.  Anexa nr. 3/24/29 
Ministerul Transporturilor 
Cod obiectiv 1079 
Varianta  de ocolire Aleşd Sud 

Suplimentarea sumelor 
prevăzute la Cod obiectiv 1979 
Varianta  de ocolire Aleşd Sud 
şi Nord cu suma de 80.000 mii 

Motivația:Investiţia este inclusă 
în Masterplanul General de 
Transport al României aprobat 
de Guvern 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
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şi Nord lei pentru începerea lucrărilor la 
acest obiectiv. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Găvrilă Ghilea-PNL 
Dep.Florica Cherecheş-PNL 
Dep.Ioan Cupşa-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 

Sursa de finanțare:Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute în Anexa 3/24/28 
Ministerul Transporturilor A - 
Obiective (proiecte) de investiții 
in continuare 500158 TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE 
DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 
 

cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

26.  Anexa nr. 03/24/29 
Ministerul Transporturilor 
 Cod obiectiv 1080- Varianta de 
ocolire Beiuş Ştei 
  

Suplimentarea sumelor 
prevăzute la Cod obiectiv 1080- 
Varianta de ocolire Beiuş Ştei 
cu suma de  60.000 mii lei 
pentru pentru începerea 
lucrărilor la acest obiectiv. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Găvrilă Ghilea-PNL 
Dep.Florica Cherecheş-PNL 

Motivația:Contractul de 
execuţie a fost semnat încă din 
anul2016, dar lucrările nu au 
început din lipsă de finanţare. 
Sursa de finanțare:Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute în Anexa 3/24/28 
Ministerul Transporturilor A - 
Obiective (proiecte) de investiții 
in continuare 500158 TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE 
DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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Dep.Ioan Cupşa-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 

27.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor/ Programul de 
modernizare a drumurilor 
naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/24 Ministerul Transporturilor/ 
Programul de modernizare a 
drumurilor naţionale cu suma 
de  216.000 mii lei pentru 
modernizarea DN 7D Câineni-
Perişani km 0+000-31+360. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Cristian Buican-PNL 
Sen.Romulus Bulacu-PNL 

Motivația:DN 7D este situat în 
judeţul Vâlcea şi se desfăşoară 
pe direcţia V-E, făcând legătura 
între localităţile Câineni şi 
Perişani. A fost declarat Drum 
Naţional încă din anul 2003, 
însă, doar şase kilometri din DN 
7D sunt asfaltaţi, dintr-un total 
de 31 de km. DN 7D este 
singurul drum naţional de 
pământ din România ce nu a 
beneficiat de modernizare şi 
asfaltare.  
Sursa de finanțare:Din sumele 
prevăzute drept credite de 
angajament pentru finanţarea 
programului de modernizare a 
drumurilor naţionale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

28.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor/ Programul de 
modernizare a drumurilor 
naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/24 Ministerul Transporturilor/ 
Programul de modernizare a 
drumurilor naţionale cu suma 
de 729.675 mii lei pentru 
modernizarea DN 7A Brezoi - 
Voineasa – Petroşani km. 
000+000 – 108+755 
 
Autor:  

Motivația:DN7A, drum naţional 
care leagă Valea Oltului de 
Transalpina şi oraşele Brezoi 
de Petroşani. De asemenea, 
drumul continuă printre Munţii 
Parâng şi Munţii Şureanu, prin 
apropierea oraşului Petrila şi se 
termină în DN66 la Petroşani. 
Starea tehnică a acestuia este 
una precară şi necesită 
modernizare urgentă. Acest DN 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
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Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Cristian Buican-PNL 
Sen.Romulus Bulacu-PNL 

asigură accesul dinspre Valea 
Oltului şi Petroşani către 
Transalpina, cel mai 
spectaculos drum de munte din 
România, ce atrage anual sute 
de mii de turişti şi către cel mai 
nou domeniu schiabil din 
România, Transalpina Schi 
Resort. 
Sursa de finanțare:Din sumele 
prevăzute drept credite de 
angajament pentru finanţarea 
programului de modernizare a 
drumurilor naţionale. 
 

credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

29.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor/ Programul de 
modernizare a drumurilor 
naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/24 Ministerul Transporturilor/ 
Programul de modernizare a 
drumurilor naţionale cu suma 
de 219.520 mii lei pentru 
modernizarea DN64 
Olăneşti - Râmnicu Vâlcea - 
Drăgășani km. 66+605 – 
135+431 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 

Motivația:DN64 este un drum 
naţional, cu o lungime totală de 
135,4 km, care leagă 
oraşele Caracal şi Râmnicu 
Vâlcea, urcând de-a 
lungul râului Olt şi trecând pe 
lângă Slatina şi 
prin Drăgăşani. Traversează 
următoarele oraşe Râmnicu 
Vâlcea, Băbeni, Drăgăşani, 
Piatra Olt, Caracal. Prin acest 
amendament propunem 
reabilitarea tronsonului de drum 
ce traversează judeţul Vâlcea, 
în condiţiile în care starea 
tehnică a acestuia este din ce 
în ce mai precară, mai ales că 
în ultima perioadă există o 
creştere semnificativă a 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Caracal
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2mnicu_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2mnicu_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Olt
https://ro.wikipedia.org/wiki/Slatina
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dr%C4%83g%C4%83%C8%99ani
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Dep.Cristian Buican-PNL 
Sen.Romulus Bulacu-PNL 

traficului rutier pe ruta Râmnicu 
Vâlcea – Drăgaşani. 
Sursa de finanțare:Din sumele 
prevăzute drept credite de 
angajament pentru finanţarea 
programului de modernizare a 
drumurilor naţionale. 

 

30.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor/ Programul de 
modernizare a drumurilor 
naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/24 Ministerul Transporturilor/ 
Programul de modernizare a 
drumurilor naţionale cu suma 
de 217.638 mii lei pentru 
modernizarea DN65 C Bălceşti 
– Horezu km. 41+600-111+400 

 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Cristian Buican-PNL 
Sen.Romulus Bulacu-PNL 

Motivația:DN 65C este un 
drum naţional care 
leagă Craiova (judeţul 
Dolj) de Horezu (judeţul 
Vâlcea), în lungime de 111,400 
km. Drumul este de o 
însemnătate deosebită atât 
pentru pentru dezvoltarea 
judeţului Vâlcea, făcând 
legătura dintre două importante 
centre turistice şi comerciale 
din judeţ. În ultimii 25 de ani, 
acest drum naţional nu a 
beneficiat de ample lucrări de 
modernizare, iat în prezent 
starea acestuia este una 
degradantă, necesitând 
renovare urgentă pentru buna 
desfăşurare a traficului rutier. 
Sursa de finanțare:Din sumele 
prevăzute drept credite de 
angajament pentru finanţarea 
programului de modernizare a 
drumurilor naţionale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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31.  Anexa nr. 3/24/29, cod obiectiv 
714, Modernizare DN 67B 
Scoarta-Piteşti km.0+000-
188+200  - Ministerul 
Transporturilor 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3/24/29, cod obiectiv 714, 
Modernizare DN 67B Scoarta-
Piteşti km.0+000-188+200 
Ministerul Transporturilor/ 
Programul de modernizare a 
drumurilor naţionale cu suma 
de 661.061 mii lei pentru 
continurea modernizării DN 
67B Scoarța  - Târgu 
Cărbunești - Drăgășani  
 
 Dep.Cristian Buican-PNL 
Sen.Romulus Bulacu-PNL 

Motivația:DN67B este un drum 
naţional din România, care 
leagă Târgu 
Jiu de Drăgăşani şi Drăgăşani d
e Piteşti, având o lungime totală 
de 189.2 km. Licitaţia pentru 
modernizarea acestui drum 
naţional a fost câştigată încă 
din anul 2010, însă până în 
prezent lucrările de 
modernizare nu au început. Mai 
mult decât atât, în propunerea 
iniţială, pentru anul 2018, acest 
obiectiv de investiţii avea 
prevăzută suma de doar 1.897 
mii lei, cu mult sub necesarul 
de finanţare de 661.061 mii lei. 
În aceste condiţii, considerăm 
necesară suplimentarea sumei 
alocate acestui obiectiv de 
investiţii.  
Sursa de finanțare:Diminuarea 
creditelor bugetare prevăzute 
la  
 Anexa nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

32.  Anexa nr. 3 / 24 / Ministerul 
transporturilor/ Axa prioritară 2/ 
OS 2.3 - Creşterea gradului de 
utilizare sustenabilă a 

Se propune alocarea expresă 
din Anexa nr. 3 / 24/ Ministerul 
transporturilor  a sumei de 
270.000 mii lei pentru obiectivul 

Motivația:Finanțarea integrală 
a obiectivului de investiții 
Aeroportul Internațional Brașov 
– Ghimbav trebuie corelată cu 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Aeroportul Internațional Brașov 
Ghimbav  este aeroport de 
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aeroporturilor  de investiții Aeroportul 
Internațional Brașov-Ghimbav, 
reprezentând finanțarea 
integrală a acestui obiectiv.  
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Mara Mareș-PNL 
Dep.Gabriel Andronache-PNL 
Sen.Daniel Cătălin Zamfir-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

beneficiile aduse de un 
aeroport internațional 
operațional: turism, comerț, 
activități economice și locuri de 
muncă. 
Sursa de 
finanțare:Redistribuirea sumei 
pentru acest obiectiv de 
investiții, în cadrul Ministerului 
Transporturilor de la TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE 
DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014- 2020- 
.Credite de angajament 
 

inters local, iar lucrările pentru 
dezvoltarea şi modernizarea 
acestuia se finanţează din 
bugetul autorităţilor publice 
locale.    
 

33.  Anexa 3/24// 29 Ministerul 
Transporturilor 
Cod obiectiv 998 
Varianta ocolitoare a orasului 
Targu Mures pe DN 13 si DN 
15 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Cod 
obiectiv 998 Varianta ocolitoare 
a orasului Targu Mures pe DN 
13 si DN 15 cu suma de  
69.590, 833 mii lei (plus TVA) 
pentru realizarea tronsonului de 
legătură între Strada Budiului 
din Tg. Mureș și Autostrada 
Brașov-Târgu Mureș-Cluj-
Oradea (Autostrada 
Transilvania). 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 

Motivația:Traseele proiectate 
vor constitui o parte din centura 
ocolitoare pentru autovehiculele 
(inclusiv traficul greu) care 
tranzitează Municipiul Tîrgu 
Mureș pe relațiile de transport 
Cluj- Napoca Sighișoara cu 
legătura între vestul și sudul 
țării și Cluj- Napoca Reghin cu 
legături între vestul, nordul și 
estul țării. De asemenea, prin 
revizuirea traseelor de transport 
local se poate asigura o 
legătură mai rapidă între 
cartierele din municipiul Tîrgu 
Mureș. Tronsonul se va 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Sen.Cristian Chirtes-PNL 
Dep.Doru Opriscan-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

executa cu două benzi de 
circulație pe sens și sunt 
prevăzute piste pentru bicicliști. 
Sursa de finanțare:Diminuarea 
cu suma de 69.590, 833 mii lei  
( plus TVA) a sumelor 
prevăzute la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE – 
ACȚIUNI GENERALE/ Capitol 
5000 / Grupa 30/TITLUL III 
DOBÂNZI /  
 

34.  Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor  
Cod obiectiv 998 
Varianta ocolitoare a orasului 
Targu Mures pe DN 13 si DN 
15 

Se propune suplimentarea 
sumelor  prevăzute la Cod 
obiectiv 998 
Varianta ocolitoare a orasului 
Targu Mures pe DN 13 si DN 
15 cu suma de 45.805,755 mii 
lei   ( plus TVA) pentru 
realizarea drumului de legătură 
între Calea Sighișoarei și DN 
13 în direcția Târgu Mureș  
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Sen.Cristian Chirtes-PNL 
Dep.Doru Opriscan-PNL 

Motivația:Traseele proiectate 
vor constitui o parte din centura 
ocolitoare pentru autovehiculele 
(inclusiv traficul greu) care 
tranzitează Municipiul Tîrgu 
Mureș pe relațiile de transport 
Cluj- Napoca Sighișoara cu 
legătura între vestul și sudul 
țării și Cluj- Napoca Reghin cu 
legături între vestul, nordul și 
estul țării. De asemenea, prin 
revizuirea traqseelor de 
transport local se poate asigura 
o legătură mai rapidă între 
cartierele din municipiul Tîrgu 
Mureș. Tronsonul se va 
executa cu două benzi de 
circulație pe sens și sunt 
prevăzute piste pentru bicicliști. 
Sursa de finanțare:Diminuarea 
cu suma de 45.805,755 mii lei   

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 42 - 

Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat  
 
 
 
 

( plus TVA) a sumelor 
prevăzute la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE – 
ACȚIUNI GENERALE/ Capitol 
5000 / Grupa 30/TITLUL III 
DOBÂNZI /  
 

35.  Anexa    3/24/28     
Ministerul Transporturilor 
Cheltuieli pentru  elaborarea  
studiilor  de   prefezabilitate,    
fezabilitate    si     alte studii 
 

Se  propune    suplimentarea  
cu  suma  de  50.000  mii  lei  
pentru  elaborarea         studiilor         
de         fezabilitate       la        
Drumul Expres Danubius 
Expres DX2, sectorul Craiova - 
Drobeta Tr. Severin.  
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Ionuț Stroe –PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 
 
 

Motivația:Operatorii economici 
din Județul Dolj au nevoie de 
acces rapid la drumuri către Est 
(București-Constanța), dar și 
către granița de Vest. Există 
operatori economici deosebit de 
importanți în zonă, cum ar fi 
producători de automobile și 
subansamble pentru 
automobile, a căror dezvoltare 
este complet dependentă de 
starea drumurilor. Drumul 
expres către Drobeta Tr. 
Severin ar scurta foarte mult 
timpul necesar pentru 
exportarea produselor spre 
piața din Occident. 
Sursa de finanțare:Diminuarea  
cu  50.000   mii   lei   din   
sumele   prevăzute la Anexa     
nr.3/65/     Ministerul  Finanţelor  
Publice - Acţiuni Generale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2018, în programul 
de investiții publice al MT la 
această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 88.884 mii lei. Conform legii, 
aceste cheltuieli se detaliază 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 

- potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
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responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

36.  Anexa nr. 3/24, Ministerul 
Transporturilor 
Capitol bugetar 5 – 8.Programul  
de  creştere  a capacităţii  
aeroportuare  şi  a siguranţei 
transportului aerian 
 

Se  propune  suplimentarea  cu  
80.000  mii  lei  a  Programului  
de   Creştere   a   capacităţii 
aeroportuare  şi  a  siguranţei 
transportului  aerian  din  anexa  
3/24   Ministerul   
Transporturilor pentru 
finanțarea extinderii și creșterii 
capacității de transport a 
Aeroportului Craiova. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Ionuț Stroe –PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 

Motivația:Aeroportul din 
Craiova s-a dezvoltat foarte 
mult în ultimii ani, aducând cu 
sine dezvoltare economică și 
turistică. Traficul de pasageri a 
crescut vertiginos, ajungând în 
2017 la aproape 500.000. În 
aceste condiții, sunt necesare 
lucrări de extindere a locurilor 
de parcare pentru aeronave, 
dar și lucrări de extindere a 
capacității de primire a 
pasagerilor. 
Sursa de finanțare:Diminuarea  
cu  80.000   mii   lei   din   
sumele   prevăzute la Anexa     
nr.3/65/     Ministerul  Finanţelor  
Publice - Acţiuni Generale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Aeroportul Craiova  este 
aeroport de inters local, iar 
lucrările pentru dezvoltarea şi 
modernizarea acestuia se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor publice locale.    
 
 Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018. 
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37.  Anexa 3/24  
Ministerul Transporturilor 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
(autostrăzi, variante ocolire 
localități)   

Se propune suplimentarea   
sumei prevăzute la Anexă 3/24 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
(autostrăzi, variante ocolire 
localităţi)  cu  2.762 mii lei 
pentru elaborarea studiului de 
fezabilitate și a execuției 
variantei ocolitoare a  
Municipiului Zalău - tronsonul 2 
în lungime de 7,8 km, jud. 
Sălaj. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Lucian Bode-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 
 

Motivația:În anul 2017 nu s-au 
înregistrat progrese importante 
pentru realizarea obiectivului de 
investiții „Varianta Ocolitoare 
Zalău”, suma prevăzută pentru 
acest an în buget acoperind 
doar elaborarea documentației 
tehnico-economice aferente, 
ceea ce reprezintă o acțiune 
mult prea nesemnificativă în 
condițiile în care în 
Masterplanul General de 
Transport acest obiectiv 
figurează la poziția 2 în 
versiunea finală a 
documentului.  
Astfel, și în acest an reiterez 
faptul că asigurarea finanțării 
pentru tronsonul 2 din varianta 
ocolitoare a Municipiului Zalău 
constituie o adevărată 
necesitate pentru locuitorii 
județului Sălaj, dar și un act de 
normalitate în vederea obținerii 
unei infrastructuri la standarde 
comparabile cu cele din UE. 
Mai mult decât atât, 
modernizarea infrastructurii 
rutiere prin crearea acestor 
variante ocolitoare se 
circumscrie obiectivului 
european în materie de politică 
a transporturilor privind 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2018, în programul 
de investiții publice al MT la 
această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 88.884 mii lei. Conform legii, 
aceste cheltuieli se detaliază 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 

- potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
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mobilitatea cetățenilor, varianta 
ocolitoare a Zalăului fiind parte 
a rețelei TEN-T 
Comprehensive.  
Suma propusă vine în 
completarea sumei alocate prin 
proiectul de buget pentru anul 
2018 și vizează trecerea în 
etapa de execuție efectivă a 
acestui obiectiv.  
Sursa de finanțare:Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute  în Anexa 3/24/28 
Ministerul Transporturilor A - 
Obiective (proiecte) de investiții 
în continuare 500158 TITLUL X 
PROIECTE CU FINANȚARE 
DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 
 

Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

38.  Anexa 3/24  
Ministerul Transporturilor 
 
Cod obiectiv 415 Autostrada 
Brașov - Târgu Mureș - Cluj- 
Oradea  

Se  propune suplimentarea 
sumei prevăzute în Bugetul 
Ministerului Transporturilor la 
anexă 3/24/29 cod obiectiv  415 
Autostrada Brașov – Târgu 
Mureș- Cluj -Oradea cu suma 
de 147.000 mii lei pentru 
realizarea proiectului tehnic și 
execuția pentru sectorul 
Nădășelu - Borș din Autostrada 
Transilvania (Nădășelu-
Mihăiești, Mihăiești-Suplacu de 

Motivația:După 14 ani regăsim 
acest proiect în continuare în 
bugetul de stat, cu o sumă mai 
mică față de anul trecut si care 
se pare că nu va acoperi 
necesarul pentru finalizarea 
proiectului, fiind insuficient  
pentru a închide acest coridor 
rutier Pan European IV care 
face legătura României cu 
Vestul Europei și conectând 
țara noastră la rețeaua 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
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Barcău, inclusiv tronson Meseș, 
Suplacu de Barcău - Borș) 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Lucian Bode-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 
 

europeană de transport. 
Dovada clară a faptului că 
Autostrada Transilvaniei nu va 
fi finalizată în anul 2018  este 
reprezentată de sumele 
prevăzute pentru anii următori, 
inclusiv după 2020 dar și de 
stadiul fizic al proiectului: din 
totalul de 415 km se poate 
circula pe 52 de km între 
Câmpia Turzii și Gilău, se 
lucrează pe 60 de km, iar in 
stadiul zero de execuție se află 
313,85 km. 
Acest proiect nu trebuie 
conceput doar ca un deziderat 
regional, acesta urmând să 
facă legătura cu Moldova prin 
Autostrada Târgu-Mureș-Iași-
Ungheni. 
Suma propusă urmează să se 
acopere cheltuielile cu 
revizuirea studiului de 
fezabilitate pentru tronsonul  
Mihăiești – Suplacu de Barcău 
și finalizarea studiului de 
fezabilitate pentru  Tunel Meseș 
pentru care a fost semnat 
contractul de realizare a 
studiului de fezabilitate în data 
de 01.04.2015.  
Sursa de finanțare:Diminuarea 
cu suma de 147.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 

Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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nr.3/65/MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE – 
ACȚIUNI GENERALE/ Capitol 
5000 / Grupa 30/TITLUL III 
DOBÂNZI /  
 

39.  Anexa 3/24 
- Cap.5.1. Programul de 
modernizare a drumurilor 
naţionale 
Ministerul Transporturilor 
 

Se propune alocarea a 100.000 
mii lei din suma prevăzută la 
Anexa 3/24- Cap.5, 1. 
Programul de modernizare a 
drumurilor naţionale pentru 
finalizarea modernizării DN 15 
Bacău – Piatra Neamţ. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
Dep.Mugur Cozmanciuc-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Motivația:Necesarul de 
investiții la nivelul Județului 
Neamț pentru lucrări de 
investiții și reparații DN 15 
tronsonul Piatra  
Neamț – Bacău - supralărgirea 
patru benzi de circulație  
Sursa de finanțare:Diminuare 
cu suma de 100.000 mii lei  din 
creditele bugetare prevăzute la 
Anexa nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 
 

Se propune respingerea 
amendamentului,întrucât 
sumele propuse  prin  proiectul  
de  buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2018. 
 

40.  Anexa nr.  3 / 24 

Ministerul Transporturilor 
Programul de reparații curente 
la infrastructura feroviară 
publică 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2018 cu suma de 
5.039,236 mii lei 
pentru reabilitare pod SNCFR, 
oraș Băile Herculane, județul 
Caraș-Severin. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 

Motivația:Suma solicitată este 
necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiții. 
Sursa de finanțare:Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute în Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor, 
Capitolul 8400, Grupa 55,  Titlul 
VII Alte Transferuri 

Se propune respingerea 
amendamentului,întrucât 
sumele  stabilite pe destinaţii 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate de catre acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
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Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
Dep.Valeria-Diana Schelean-
Șomfelean- PNL 
Sen.Ion-Marcel Vela-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 

41.  Anexa 3/24/  
Ministerul Transporturilor 
Programul de modernizare a 
drumurilor naționale 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/24/ Ministerul Transporturilor - 
Programul de modernizare a 
drumurilor naționale cu suma  
de 22.700 mii lei pentru 
amanejarea drumului naţional 
DN 7C – Transfăgărăşan 
pentru asigurarea circulației 
rutiere pe tot timpul anului, prin 
montarea protecțiilor împotriva 
căderii pietrelor şi zăpezii, 
dotarea cu elemente 
reflectorizante, realizarea unui 
număr suplimentar de locuri de 
refugiu, de parcare şi de 
belvedere. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 

Motivația:Drumul Național 
DN7C, supranumit 
Transfăgărășan, considerat 
unul dintre cele mai frumoase 
drumuri montane din lume, care 
leagă regiunea istorică a 
Munteniei cu Transilvania, 
traversând Munții Făgăraș, are 
o mare importanță  strategică, 
dar și economică, reprezentând 
calea de acces către obiective 
turistice de prim rang. Din 
păcate, zona montană înaltă a 
DN7C, cuprinsă între kilometrul 
104 (Piscu Negru, județul 
Argeș) și kilometrul 130,8 
(Bâlea Cascadă, județul Sibiu), 
este deschisă circulației rutiere 
în fiecare an doar de la 30 iunie 
până la 1 noiembrie, întrucât 
drumul este înzăpezit pe timp 
de iarnă, la care se adaugă 
riscul căderilor de pietre și al 
avalanșelor. În consecință, 

Se propune respingerea 
amendamentului,întrucât 
sumele propuse  prin  proiectul  
de  buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2018. 
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Dep.Dănuţ Bica-PNL 
Sen.Ion Popa-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

ținând cont atât de faptul ca 
Transfăgărășanul atrage din ce 
în ce mai mulți turiști în fiecare 
an, cât și de problemele 
neplăcute pe care le întâmpină 
aceștia când îl parcurg (starea 
necorespunzătoare a 
carosabilului pe unele porțiuni, 
scurgerile de apă și căderile de 
pietre de pe versanți, lipsa 
copertinelor de protecție și a 
elementelor reflectorizante, 
numărul insuficient al locurilor 
de refugiu, de parcare și de 
belvedere) se impune 
amenajarea acestui drum 
pentru ca circulația rutieră să se 
desfășoare în siguranță și să fie 
posibilă tot timpul anului. 
Sursa de finanțare:Se 
diminuează cu suma de 22.700 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr. 3/65 MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE – 
ACȚIUNI GENERALE/Capitol 
5000/Grupa30/TITLUL  III 
DOBÂNZI  
 

42.  Anexa 3/24/  
Ministerul Transporturilor 
Programul de modernizare a 
drumurilor naționale 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/24/ Ministerul Transporturilor - 
Programul de modernizare a 
drumurilor naționale cu suma 
de 41.200 mii lei  pentru 

Motivația:Drumul Național 
DN73C,  care leagă municipiile 
Câmpulung, Curtea de Argeș și 
Râmnicu Vâlcea, traversând 11 
unități administrativ teritoriale 
din zona de nord a județelor 

Se propune respingerea 
amendamentului,întrucât 
sumele propuse  prin  proiectul  
de  buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 50 - 

reabilitarea şi modernizarea 
drumului naţional DN 73C 
Câmpulung – Curtea de Argeş, 
județul Argeș 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
Dep.Dănuţ Bica-PNL 
Sen.Ion Popa-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat  
 
 

Argeș și Vâlcea, se găsește în 
prezent într-o stare tehnică 
deplorabilă, necesitând 
realizarea de urgență a 
reabilitarii și modernizarii pe 
tronsonul Câmpulung – Curtea 
de Argeş. Realizarea acestor  
lucrări va influenţa în mod 
pozitiv dezvoltarea economică 
a zonei, având ca efect 
principal  valorificarea 
superioară a deosebitului 
potenţial turistic local, prin 
asigurarea unei circulaţii rutiere 
normale între trei foste capitale 
ale Ţării Româneşti, Târgovişte, 
Câmpulung și Curtea de Argeş. 
Sursa de finanțare:Se 
diminuează cu suma de 41.200 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr. 3/65 MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE – 
ACȚIUNI GENERALE/Capitol 
5000/Grupa30/TITLUL  III 
DOBÂNZI  
 
 
 

sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2018. 
 

43.  Anexa 3/24/  
Ministerul Transporturilor 
Programul de modernizare a 
stațiilor de cale ferată 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/24/  Ministerul Transporturilor 
- Programul de modernizare a 
stațiilor de cale ferată cu suma 
de 2.500 mii lei pentru 

Motivația:Gara Regală din 
Curtea de Argeș, construită în 
anul 1898 la cererea Regelui 
Carol I, după planurile 
cunoscutului arhitect francez 
Andre Lecomte de Nouy, a fost 

Se propune respingerea 
amendamentului,întrucât 
sumele propuse  prin  proiectul  
de  buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
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reabilitarea şi restaurarea Gării 
Regale din Curtea de Argeş, 
județul Argeș 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Dănuţ Bica-PNL 
Sen.Ion Popa-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

declarată monument istoric de 
interes național, având un 
design care o face să fie unică 
în România. Deşi este o 
bijuterie arhitecturală şi este 
amplasată la confluenţa unor 
drumuri importante, această 
clădire, care are o simbolistică 
specială atât pentru municipiul 
Curtea de Argeş, singurul Oraș 
Regal din România, cât şi 
pentru istoria ţării noastre, se 
găsește într-o avansată stare 
de degradare. În acest context, 
este imperios necesară 
efectuarea lucrărilor de 
reabilitare şi restaurare, astfel 
încât Gara Regală din Curtea 
de Argeş să reintre în marele 
circuit feroviar dar şi în cel 
turistic, mai ales având în 
vedere că anul viitor vom 
aniversa Centenarul Marii Uniri 
de la 1918. 
Sursa de finanțare:Se 
diminuează cu suma de 2.500  
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr. 3/65 MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE – 
ACȚIUNI GENERALE/Capitol 
5000/Grupa30/TITLUL  III 
DOBÂNZI  
 

sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2018. 
 

44.  Anexa 3/24/28 – Cheltuieli Se propune alocarea sumei de Motivația:În vederea demarării Se propune respingerea 
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pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate si 
alte studii 
Ministerul Transporturilor 

1.500 mii lei din suma 
prevăzută la Anexa 3/24/28 - 
Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii, pentru 
elaborarea documentaţiei 
tehnice pentru centura rutiera 
Municipiului Galaţi, Judeţul 
Galaţi. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Victor Paul Dobre-PNL 
Sen.George-Cătălin Stângă-
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

investiţiilor pentru centura 
ocolitoare a Municipiului Galaţi, 
obiectiv necesar pentru 
fluidizarea circulaţiei in 
Municipiul Galaţi. 
Sursa de 
finanțare:Redistribuirea sumei 
de 1500 mii lei din creditele 
bugetare prevăzute la Anexa 
nr. 3/24/01 Ministerul 
Transporturilor – Capitol 
5000/Grupa 59/ TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE 
DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014 – 2020 
 

amendamentului, întrucât: 
- Cheltuielile pentru 

studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2018, în programul 
de investiții publice al MT la 
această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 88.884 mii lei. Conform legii, 
aceste cheltuieli se detaliază 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 

- potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
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în programul de investiţii. 
 

45.  Anexa 3/24/28 – Cheltuieli 
pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate si 
alte studii 
Ministerul Transporturilor 

Se propune alocarea sumei de 
3000 mii lei în vederea 
elaborării documentaţiei tehnice 
și pentru demararea lucrărilor la 
obiectivul de investiții ”Drum 
expres Galați – Brăila - 
Drajna”. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Victor Paul Dobre-PNL 
Sen.George-Cătălin Stângă-
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Motivația:În prezent regiunea 
Moldovei este văduvită de o 
infrastructură rutieră modernă. 
Realizarea acestei rute ar 
contribui la dezvoltarea 
economică a regiunii, prin 
racordarea sa la reţeaua de 
transport europeană, astfel 
încât să crească gradul de 
atractivitate și nivelul investițiilor 
străine în zonă.  
Sursa de finanțare:Diminuare 
cu suma de 3000 mii lei  din 
creditele bugetare prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ Ministerul 
Finantelor Publice - ACTIUNI 
GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2018, în programul 
de investiții publice al MT la 
această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 88.884 mii lei. Conform legii, 
aceste cheltuieli se detaliază 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 

- potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
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credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

46.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / 8401 
TRANSPORTURI/ 840156 
TITLUL VIII PROIECTE CU 
FINANTARE DIN FONDURI 
EXTERNE 
NERAMBURSABILE (FEN) 
POSTADERARE 

Se propune suplimentarea  cu 
48.861 mii lei a sumelor 
prevăzute pentru obiectivul de 
investiții - Reabilitare DN 56 
Craiova-Calafat, km 0+000 - 
km 84+020 - COD OBIECTIV 
1082 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Nicolae Giurgea-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 
 

Motivația:Reabilitarea DN 56 
Craiova-Calafat este de o 
importanță deosebită pentru 
toată economia Regiunii de 
Sud-Vest. Așa cum a fost 
construit bugetul Ministerului 
Transporturilor, acest obiectiv 
s-ar finaliza după anul 2022, 
ceea ce este inacceptabil într-o 
perioadă de creștere 
economică! 
Sursa de finanțare:Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute la Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor / 
Capitol 8401/ TITLUL VIII 
PROIECTE CU FINANTARE 
DIN FONDURI EXTERNE 
ERAMBURSABILE (FEN) 
POSTADERARE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

47.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / 8400 
TRANSPORTURI/ 840155 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 

Se propune suplimentarea  cu 
60.000 mii lei a sumelor 
prevăzute pentru obiectivul de 
investiții - CENTURA DE 
OCOLIRE CRAIOVA 
VARIANTA SUD DN 56 - DN 
55 - DN 6 – Cod obiectiv 872 
 

Motivația:În anul 2018, 
Ministerul Transporturilor a 
prevăzut o finanțare de doar 
15.068 mii lei, credite bugetare, 
reprezentând mai puțin de 10% 
din sumele necesare pentru 
realizarea acestui obiectiv. 
Investiția este de o importanță 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
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Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Nicolae Giurgea-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 

locală și națională deosebită. 
Sursa de finanțare:Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute la Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor / 
Capitol 8400 Transporturi/ 
84015501 A. Transferuri interne 
 

ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

48.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / Programul de 
modernizare a drumurilor 
naţionale 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor / 
Programul de modernizare a 
drumurilor naţionale cu suma 
de 55.000 mii lei pentru 
obiectivul de investiţii 
„Modernizarea DN 74 Alba-Iulia 
– Zlatna-Abrud-Brad, respectiv 
DN74A Câmpeni-Abrud” 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Olar Corneliu-PNL 
Dep.Claudiu Răcuci-PNL 
Dep.Florin Roman-PNL 

Motivația:Având în vedere 
starea deplorabilă a covorului 
astfaltic şi solicitările repetate 
ale populaţiei din zonă, ale 
deţinătorilor de mijloace de 
transport, ale proprietarilor de 
pensiuni care îşi asigură 
veniturile din activităţi de turism 
în zona Munţilor Apuseni 
propunem acest obiectiv de 
investiţii. Acesta poate stimula 
refacerea infrastructurii rurale în 
vederea dezvoltării turismului 
local şi atragerii investiţiilor în 
zonă, în vederea creării de noi 
locuri de muncă.  
Sursa de finanțare:prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute la Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor 
TITLUL X PROIECTE CU 
FINANTARE DIN FONDURI 

Se propune respingerea 
amendamentului,întrucât 
sumele  stabilite pe destinaţii 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate de catre acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 
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Dep.Sorin Bumb-PNL 
Sen.Alexandru Pereş–PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 
 

49.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / Programul de 
modernizare a drumurilor 
naţionale 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor / 
Programul de modernizare a 
drumurilor naţionale cu suma 
de 115.000 mii lei pentru 
obiectivul de investiţii 
„Modernizarea DN 75 Turda-
Câmpeni-Lunca” 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Olar Corneliu-PNL 
Dep.Claudiu Răcuci-PNL 
Dep.Florin Roman-PNL 
Dep.Sorin Bumb-PNL 
Sen.Alexandru Pereş–PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat  

Motivația:Având în vedere 
starea deplorabilă a covorului 
astfaltic şi solicitările repetate 
ale populaţiei din zonă, ale 
deţinătorilor de mijloace de 
transport, ale proprietarilor de 
pensiuni care îşi asigură 
veniturile din activităţi de turism 
în zona Munţilor Apuseni 
propunem acest obiectiv de 
investiţii. Acesta poate stimula 
refacerea infrastructurii rurale în 
vederea dezvoltării turismului 
local şi atragerii investiţiilor în 
zonă, în vederea creării de noi 
locuri de muncă.  
Sursa de finanțare:prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute la Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor 
TITLUL X PROIECTE CU 
FINANTARE DIN FONDURI 
EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 
 

Se propune respingerea 
amendamentului,întrucât 
sumele  stabilite pe destinaţii 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate de catre acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

50.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / Programul de 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 3/24 

Motivația:Având în vedere 
starea deplorabilă a covorului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
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modernizare a drumurilor 
naţionale 

Ministerul Transporturilor / 
Programul de modernizare a 
drumurilor naţionale cu suma 
de 35.000 mii lei pentru 
obiectivul de investiţii 
„Modernizarea DN 1R Albac – 
Huedin. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Olar Corneliu-PNL 
Dep.Claudiu Răcuci-PNL 
Dep.Florin Roman-PNL 
Dep.Sorin Bumb-PNL 
Sen.Alexandru Pereş–PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat  

astfaltic şi solicitările repetate 
ale populaţiei din zonă, ale 
deţinătorilor de mijloace de 
transport, ale proprietarilor de 
pensiuni care îşi asigură 
veniturile din activităţi de turism 
în zona Munţilor Apuseni 
propunem acest obiectiv de 
investiţii. Acesta poate stimula 
refacerea infrastructurii rurale în 
vederea dezvoltării turismului 
local şi atragerii investiţiilor în 
zonă, în vederea creării de noi 
locuri de muncă.  
Sursa de finanțare:prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute la Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor 
TITLUL X PROIECTE CU 
FINANTARE DIN FONDURI 
EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 
 

potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

51.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / 8401 
TRANSPORTURI 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la  Anexa 
3/24 Ministerul Transporturilor / 
8401 TRANSPORTURI cu 
suma de 150.000 mii lei pentru 
finanţarea reabilitării drumului 
turistic Transfăgărășan DN – 
7C. 
 

Motivația:Se solicită 
suplimentarea fondurilor 
necesare pentru reabilitarea 
traseului Transfăgărășan. Acest 
drum este unul dintre cele mai 
celebre drumuri din România și 
chiar din Europa. 
Alocarea fondurilor pentru 
reabilitarea acestui drum are ca 

Se propune respingerea 
amendamentului,întrucât 
sumele  stabilite pe destinaţii 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate de catre acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 
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Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Raluca Turcan-PNL 
Dep.Nicolae Neagu-PNL 
Dep.Contantin Șovăială-PNL 
Sen.Mircea Cazan-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 
 

scop dezvoltarea, cooperarea 
cu CJ Argeș, a acestei zone cu 
un potențial turistic deosebit de 
important An de an mii de turiști 
atât din țară cât și din 
strainătate  viziteaza această 
importantă zonă turistică. 
Sursa de finanțare:Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute la Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor / 
Capitol 8401/ TITLUL VIII 
PROIECTE CU FINANTARE 
DIN FONDURI EXTERNE 
ERAMBURSABILE (FEN) 
POSTADERARE 
Fondul European de Dezvoltare 
Regionala (FEDR) 
 

52.  Anexa nr. 3/24/29  
Ministerul Transporturilor  
 
Cod obiectiv 364 
Varianta de ocolire Suceava 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu 
suma de 70.000 mii lei, până la 
acoperirea întregii valori 
rămase de finanțat – pentru 
Varianta de ocolire Suceava, 
județul Suceava, pentru a 
asigura finalizarea în anul 2018 
a acestui obiectiv. 

In proiectul de Buget este 
prevăzută doar suma de 1.690 
mii lei. 

 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 

Motivația:Termenul de 
finalizare al șoselei de centură 
a municipiului Suceava, 
comunicat de Ministerul 
Transporturilor prin Adresa nr. 
32684 din 20.12.2016, este 
septembrie 2017. 

Lucrările la acest obiectiv au 
demarat în anul 2008, iar până 
în anul 2012 au fost realizate 
peste 80% din acestea. Din 
discuția cu specialiștii, ar mai fi 
de lucrat circa 3 luni efectiv, 
pentru finalizarea execuției 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Sen.Daniel-Constantin Cadariu-
PNL 
Dep.Ioan Balan-PNL 
Dep.Angelica Fador-PNL 
Dep.Bogdan Gheorghiu-PNL 
Dep.Dumitru Mihailescu-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

lucrărilor. 

Lucrările executate nu au fost 
conservate, observându-se la 
această dată degradări 
importante la elementele 
constructive ale podurilor, 
terasamentelor şi sistemului de 
drenaj, ceea ce va genera 
cheltuieli suplimentare pentru 
refacerea acestora, iar 
prelungirea termenului de 
execuție va conduce la 
accentuarea degradărilor 
menționate. 

Pentru locuitorii municipiului 
Suceava şi o bună parte din 
zona de est a județului, traficul 
zilnic este extrem de dificil, 
traversarea municipiului 
Suceava la ore de vârf, 
însemnând peste două ore. 
Suceava este un județ de 
graniță, iar punctu/l de trecere 
al frontierei cu Ucraina 
generează un trafic greu, de 
tranzit, produce  numeroase 
ambuteiaje şi blocaje în trafic 
precum şi creșterea numărului 
de accidente rutiere în 
municipiul Suceava. 

 Proiectul a fost inclus în POST 
2007-2013 și în POIM 2014-
2020. 
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Sursa de 
finanțare:Redistribuirea 
sumelor prevăzute la 
anexa3/24/28, Grupa 58, Titlul 
X – Proiecte cu finanțare din 
fonduri externe nerambursabile 
aferente cadrului financiar 
2014-2020 
 

53.  Anexa nr. 3/24/29  
Ministerul Transporturilor  
 
Cod obiectiv 814 
Centura municipiului Rădăuți  

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu 
suma de 50.000 mii lei pentru 
Centura municipiului Rădăuți, 
județul Suceava. 

 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 

 

 Sen.Daniel-Constantin 
Cadariu-PNL 
Dep.Ioan Balan-PNL 
Dep.Angelica Fador-PNL 
Dep.Bogdan Gheorghiu-PNL 
Dep.Dumitru Mihailescu-PNL 

Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

 

Motivația:În proiectul de Buget 
nu se prevăd sume pentru anul 
2018. 

Devierea traficului greu care 
tranzitează județul prin zona 
municipiului Rădăuți este 
absolut necesară.  

 Sursa de 
finanțare:Diminuarea creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

54.  Anexa nr. 3/24/01 Suplimentarea bugetului Motivația:Traficul zilnic pe Se propune respingerea 
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Ministerul Transporturilor Ministerului Transporturilor cu 
suma de 50.000 mii lei pentru 
întocmire documentație si 
demarare execuție lucrări la 
tronsonul Siret – Suceava –
Pașcani, al Drumului Expres 
Siret-Suceava-Pașcani-Bacău-
Buzău-Ploiești, cu legătura la 
București. 

 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Sen.Daniel-Constantin Cadariu-
PNL 
Dep.Ioan Balan-PNL 
Dep.Angelica Fador-PNL 
Dep.Bogdan Gheorghiu-PNL 
Dep.Dumitru Mihailescu-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Drumul European E85 
București-Bacău-Suceava-
vama Siret, este un adevărat 
coșmar pe sectorul Drăgușeni-
Suceava-vama Siret. Suceava 
fiind un județ de graniță, punctul 
de trecere al frontierei cu 
Ucraina generează un trafic 
greu, de tranzit, care 
produce  foarte 
multe  ambuteiaje în trafic și 
determinând numeroase 
accidente rutiere.  

Suceava este un județ turistic, 
cu mare aglomerare de 
mijloace de transport pe tot 
parcursul anului, iar întârzierea 
realizării unui drum rapid care 
să preia traficul de pe E85 
aduce mari prejudicii 
economice întregii zone, 
afectând participanții la trafic, 
precum și localitățile traversate 
de E85. 

Situația este critică și prin faptul 
că Drumul European E85 are 
partea carosabilă cu lățimea de 
8 m, cu doar o singură bandă 
de circulație pe sens, în timp ce 
din București până la Roman, 
circulația se desfășoară pe 
același drum european, 
reabilitat, cu două benzi de 
circulație pe sens. 

amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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Practic, în județul Suceava 
traficul se desfășoară pe o 
infrastructură rutieră specifică 
anilor ’70. 

Sursa de 
finanțare:Redistribuirea 
sumelor prevăzute la 
anexa3/24/28, Grupa 58, Titlul 
X – Proiecte cu finanțare din 
fonduri externe nerambursabile 
aferente cadrului financiar 
2014-2020 
 

55.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor /Capitol 8401/ 
Subcapitol 03 Transport rutier  

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa 
nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor / Capitol 8401/ 
Subcapitol 03 Transport rutier 
cu suma de 1.000 mii lei în 
vederea elaborării Studiu de 
fezabilitate şi Proiect tehnic 
pentru realizare Drum Expres 
DN17 Bistriţa-Cluj-Napoca. 
 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Robet Sighiartău-PNL 

Motivația:În anul 2017, CNAIR 
s-a angajat că ”va analiza” 
posibilitatea realizării acestui 
obiectiv de investiții sau a unor 
lucrări de întreținere. În fapt, nu 
s-a procedat nici măcar la 
analizarea oportunității acestui 
obiectiv de investiții. 
Așadar, suma este necesară 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor 
de trafic pe acest segment 
rutier. DN17 este un sector de 
drum foarte important, cu rol 
important în dezvoltarea 
economică a judeţului Bistriţa, 
fiind puntea de legătură între 
Ardeal şi regiunea 
BucovinaMoldova. De 
asemenea, investiţia este 
necesară şi prin prisma 
traficului ridicat, fiind unul dintre 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2018, în programul 
de investiții publice al MT la 
această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 88.884 mii lei. Conform legii, 
aceste cheltuieli se detaliază 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
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Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 
 

cele mai circulate sectoare de 
drum la nivelul judeţului Cluj şi 
Bistriţa .  
Sursa de finanțare:Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute la Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor / 
Capitol 8401/ TITLUL VIII 
PROIECTE CU FINANTARE 
DIN FONDURI EXTERNE 
ERAMBURSABILE (FEN) 
POSTADERARE 
 

credite (MT). 
- potrivit prevederilor Legii 

privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

56.  Anexa nr. 3/24  
Ministerul Transporturilor 
FISA PROIECTULUI finantat / 
propus la finantare in cadrul 
programelor aferente Politicii de 
Coeziune a U. E., Politicii 
Agricole Comune si de Pescuit 
si a altor facilitati si instrumente 
postaderare 
Proiectul 11166 - Sprijin pentru 
pregatirea documentatiei 
tehnice aferente proiectului de 
infrastructura rutiera pentru 
Varianta de Ocolire Vaslui 
 

Se propune modificarea 
denumirii din „Sprijin pentru 
pregătirea documentaţiei 
tehnice aferente proiectului de 
infrastructura rutieră pentru 
Varianta de Ocolire Vaslui” în 
„Sprijin pentru elaborarea 
documentaţiei tehnice aferente 
proiectului de infrastructură 
rutieră pentru Varianta de 
Ocolire Vaslui” şi alocarea 
sumei de 773 mii lei, aferentă 
finanţării naţionale şi 
cheltuielilor neeligibile, din 
„credite bugetare”, nu „credite 
de angajament” 
 
Autor:  

Motivația:Modificarea 
presupune urgentarea 
demersurilor de realizare a 
obiectivului de investiţii, prioritar 
în Master-Planul General de 
Transport, prin scoaterea la 
licitaţie a construirii acestuia în 
2018, ca urmare a 
implementării unui calendar mai 
strâns (elaborare documentaţie, 
scoatere la licitaţie, depunere a 
ofertelor, analiză, contestaţii, 
atribuire). 
Sursa de 
finanțare:Redistribuirea sumei 
de 773 mii lei din creditele 
bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/24, Ministerul 

Se propune respingerea 
amendamentului,întrucât 
sumele  stabilite pe destinaţii 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate de catre acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Nu se precizează 
capitolul/articolul/alienatul de 
unde se propune redistribuirea 
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Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Daniel Olteanu-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 
 

Transporturilor, capitolul 5000/ 
grupa 55/ TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI  

57.  Anexa nr. 3/24 - Ministerul 
Transporturilor 
 Capitol bugetar 5 - Programul 
de dezvoltare a infrastructurii 
de transport rutier (autostrăzi, 
variante ocolire localități) 
 
  

Se propune alocarea sumei de 
40.000 mii lei pentru 
construirea obiectivului 
„Varianta de ocolire Huşi”, din 
care 2.000 mii lei credite 
bugetare şi 38.000 lei credite 
de angajament.  
  
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Daniel Olteanu-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Motivația: „Varianta de ocolire 
Huşi” este esenţială pentru 
fluidizarea traficului spre Vama 
Albiţa, pe coridorul IX Pan-
European, iar proiectul 
„Pregatirea pentru constructia 
variantelor de ocolire Stei, 
Alesd (Sud si Nord), Miercurea 
Ciuc, Gheorghieni, Bistrita, Huși 
(CNADNR)” s-a încheiat în 
2015, ceea ce înseamnă că în 
cazul acestui obiectiv poate fi 
demarată procedura de 
elaborare a documentaţiei de 
realizare.   
Sursa de 
finanțare:Redistribuirea sumei 
de 40.000 mii lei din creditele 
bugetare și de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/24, 
Ministerul Transporturilor, 
capitolul 5000/ grupa 55/ 
TITLUL VII ALTE 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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TRANSFERURI 
 

58.  Anexa nr. 3/24 - Ministerul 
Transporturilor 
FISA PROIECTULUI finantat / 
propus la finantare in cadrul 
programelor aferente Politicii de 
Coeziune a U. E., Politicii 
Agricole Comune si de Pescuit 
si a altor facilitati si instrumente 
postaderare 
Proiectul 11836 - Varianta de 
ocolire Bârlad 
  

Se propune alocarea sumei de 
68.702 mii lei, aferentă finanţării 
naţionale şi cheltuielilor 
neeligibile ale proiectului 
„Varianta de ocolire Bârlad”, din 
„credite bugetare”, nu „credite 
de angajament” 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Daniel Olteanu-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Motivația:Modificarea 
presupune alocarea prioritară a 
creditelor bugetare pentru un 
obiectiv de investiţii aflat pe 
primele poziţii în MPGT, la 
capitolul „variante ocolitoare”, şi 
sprijin pentru realizarea cu 
celeritate a acestuia, având în 
vedere momentul finalizării 
procedurii de atribuire a 
contractului de execuţie. 
Sursa de 
finanțare:Redistribuirea sumei 
de 68.702 mii lei din creditele 
bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/24, Ministerul 
Transporturilor, capitolul 5000/ 
grupa 55/ TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

59.  Anexa nr. 3/24, Ministerul 
Transporturilor 
– Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 

Se propune alocarea sumei de 
5.000 mii lei pentru proiectul 
„Sprijin pentru elaborarea 
documentaţiei tehnice aferente 
proiectului de infrastructură 
rutieră Reabilitare și 
modernizare Drum Trans Regio 
Iași – Vaslui – Bacău, Indicativ: 
TR61” 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 

Motivația:Obiectivul ocupă 
locul 7 pe lista proiectelor 
prioritizate pentru drumuri 
Trans Regio în MPGT, fiind 
deja finanțate proiecte cu scor 
inferior: Focșani – Ojdula 
(aproape finalizat), Iacobeni – 
Borșa, Deva – Oradea (scor de 
trei ori mai mic)  
Sursa de 
finanțare:Redistribuirea sumei 
de 5.000 mii lei din creditele 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
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infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Daniel Olteanu-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/24, Ministerul 
Transporturilor, capitolul 5000/ 
grupa 55/ TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 
 

fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2018, în programul 
de investiții publice al MT la 
această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 88.884 mii lei. Conform legii, 
aceste cheltuieli se detaliază 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 

- potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

60.  Anexa nr. 3/24, Ministerul 
Transporturilor 
– Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 

Se propune alocarea sumei de 
5.000 mii lei pentru demararea 
obiectivului „Sprijin pentru 
elaborarea documentaţiei 
tehnice aferente proiectului 
Reabilitare și modernizare  
DN11A  Bârlad (limită E581) – 
Podu Turcului – Adjud, 57 km” 
 

Motivația:Finanţarea elaborării 
documentaţiei aferente acestui 
obiectiv ar permite demararea 
procedurilor de realizare a 
investiţiei, care ar scurta până 
la jumătate timpul necesar 
parcurgerii acestei distanţe, 
având în vedere degradarea 
infrastructurii în acest moment, 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
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Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Daniel Olteanu-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

precum şi creşterea mobilităţii 
persoanelor şi mărfurilor din 
judeţul Vaslui spre viitorul drum 
expres Focşani – Bacău, 
respectiv vestul ţării 
Sursa de finanțare: 
redistribuirea  sumei de 5.000 
mii lei din creditele bugetare  la 
Anexa nr.3/24, Ministerul 
Transporturilor, capitolul 5000/ 
grupa 55/ TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 
 

cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2018, în programul 
de investiții publice al MT la 
această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 88.884 mii lei. Conform legii, 
aceste cheltuieli se detaliază 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 

- potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

61.  Anexa nr. 3/24, Ministerul 
Transporturilor 
– Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 

Se propune alocarea sumei de 
5.000 mii lei pentru demararea 
obiectivului „Sprijin pentru 
elaborarea documentaţiei 
tehnice aferente proiectului 
Reabilitare și modernizare  DN 

Motivația:Finanţarea elaborării 
documentaţiei aferente acestui 
obiectiv ar permite demararea 
procedurilor de realizare a 
investiţiei, care ar asigura 
legătura judeţului Vaslui cu 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
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15D  Vaslui– Negreşti – 
Roman, 130 km” 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Daniel Olteanu-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

viitorul nod rutier Roman 
(drumul expres Bacău – 
Paşcani şi Autostrada Tg. 
Mureş - Iaşi) şi accesul rapid la 
autostradă spre vestul ţării al 
celei mai sărace zone a Uniunii 
Europene 
Sursa de 
finanțare:Redistribuirea sumei 
de 5.000 mii lei din creditele 
bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/24, Ministerul 
Transporturilor, capitolul 5000/ 
grupa 55/ TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 
 

ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2018, în programul 
de investiții publice al MT la 
această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 88.884 mii lei. Conform legii, 
aceste cheltuieli se detaliază 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 

- potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

62.  Anexa nr. 3/24, Ministerul 
Transporturilor 
– Cheltuieli pentru elaborarea 

Se propune alocarea sumei de 
2.500 mii lei pentru demararea 
obiectivului „Sprijin pentru 

Motivația:Finanţarea elaborării 
documentaţiei aferente acestui 
obiectiv ar permite demararea 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Cheltuielile pentru 
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studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 

elaborarea documentaţiei 
tehnice aferente proiectului 
Reabilitare și modernizare DN 
24A Huși – Murgeni – Bârlad” 
 
Dep.Daniel Olteanu-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

procedurilor de realizare a 
investiţiei, care ar determina 
modernizarea infrastructurii 
rutiere în estul judeţului Vaslui, 
una dintre cele mai izolate 
regiuni a ţării, izolare care 
influenţează direct accesul la 
servicii de bază, inclusiv 
dificultatea atragerii 
personalului medical în 
localităţile din zonă 
Sursa de 
finanțare:Redistribuirea sumei 
de 2.500 mii lei din creditele 
bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/24, Ministerul 
Transporturilor, capitolul 5000/ 
grupa 55/ TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 
 

studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2018, în programul 
de investiții publice al MT la 
această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 88.884 mii lei. Conform legii, 
aceste cheltuieli se detaliază 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 

- potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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63.  Anexa nr. 3/24, Ministerul 
Transporturilor 
– Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 mii lei pentru 
demararea obiectivului „Sprijin 
pentru elaborarea 
documentaţiei tehnice aferente 
proiectului Construire 
autostradă Focșani – Bârlad – 
Albița”, Coridorul IX Pan-
european, prioritar, TEN-T 
Core, din care 2.000 lei credite 
bugetare (finanţare naţională) şi 
8.000 lei credite de angajament 
(fondul de coeziune) 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Daniel Olteanu-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Motivația:Coridorul IX Pan-
European este unul prioritar, iar 
finanţarea acestui obiectiv ar 
determina elaborarea cu 
celeritate a procedurilor de 
achiziţie ulterioare, pentru 
demararea proiectului, care ar 
asigura legătura cu drumul 
expres Buzău-Focşani, a cărui 
finanţare este prevăzută la 
nivelul documentaţiilor prin 
proiectul de buget pe 2018 
 
Sursa de finanțare:Diminuarea 
cu suma de 2.000 mii lei a 
creditelor bugetare prevăzute la 
Anexa nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2018, în programul 
de investiții publice al MT la 
această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 88.884 mii lei. Conform legii, 
aceste cheltuieli se detaliază 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 

- potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
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fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

64.  Anexa nr. 3/24, Ministerul 
Transporturilor 
Capitol bugetar 5 - Programul 
de dezvoltare si modernizare a 
infrastructurii feroviare si a 
stațiilor de cale ferată 

Se propune alocarea sumei de 
2.000 mii lei pentru demararea 
obiectivului „Modernizare pod 
feroviar peste Prut, Bogdăneşti, 
comuna Fălciu, şi adaptarea 
acestuia traficului rutier şi 
pietonal” 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Daniel Olteanu-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat  

Motivația:Modernizarea 
acestui obiectiv şi adaptarea 
acestuia şi traficului pietonal ar 
fi un pas important pentru 
creşterea circulaţiei mărfurilor şi 
persoanelor între Republica 
Moldova şi România, creşterea 
cooperării transfrontaliere.  
Sursa de 
finanțare:Redistribuirea sumei 
de 2.000 mii lei a creditelor 
bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/24, Ministerul 
Transporturilor, capitolul 5000/ 
grupa 55/ TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 
 

Se propune respingerea 
amendamentului,întrucât 
sumele  stabilite pe destinaţii 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate de catre acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

65.  Anexa nr. 3/24, Ministerul 
Transporturilor 
Capitol bugetar 5 - Programul 
de dezvoltare si modernizare a 
infrastructurii feroviare si a 
stațiilor de cale ferată 

Se propune alocarea sumei de 
3.000 mii lei pentru demararea 
obiectivului „Sprijin pentru 
elaborarea documentaţiei 
tehnice aferente proiectului 
Reabilitarea şi modernizarea 
liniei ferate interoperabile 
simple neelectrificate Zorleni - 
Fălciu - Fălciu Nord şi Fălciu - 
Prut 2”  
 
Autor:  

Motivația:Investiţia în acest 
obiectiv, coroborată cu 
realizarea obiectivului „Varianta 
ocolitoare Bârlad” (în 
implementare) şi viitoarea 
investiţie în Autostrada  Focşani 
– Albiţa (Coridorul IX, prioritar 
Ten-T Core), ar transforma 
zona municipiului Bârlad într-un 
hub logistic, sprijinind 
dezvoltarea celei mai sărace 
regiuni a ţării. În plus, ar facilita 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
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Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Daniel Olteanu-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat  

dezvoltarea cooperării 
transfrontaliere între Republica 
Moldova şi România.  
Sursa de 
finanțare:redistribuirea sumei 
de 3.000 mii lei din creditele 
bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/24, Ministerul 
Transporturilor, capitolul 5000/ 
grupa 55/ TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 
 

Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

66.  Anexa nr. 3/24, Ministerul 
Transporturilor 
capitolul 5000/ grupa 55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru demararea 
obiectivului „Construire pod 
rutier şi pietonal pod peste Prut, 
zona Leova”  
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Daniel Olteanu-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat  

Motivația:Construirea acestui 
obiectiv ar contribui la sporirea 
cooperării transfrontaliere între 
Republica Moldova şi România, 
la facilitarea circulaţiei 
mărfurilor şi persoanelor, în 
prezent făcându-se un ocol de 
aproximativ 200 km pentru a se 
ajunge pe partea opusă a 
Prutului 
Sursa de finanțare:Diminuarea 
cu suma de 500 mii lei a 
creditelor bugetare prevăzute la 
Anexa nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

67.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / 8401 
TRANSPORTURI/ TITLUL X 

Se propune suplimentarea  
sumelor prevăzute la Anexa 
3/24 Ministerul Transporturilor / 

Motivația:Se solicită 
modificarea capitolului bugetar 
al Ministerului Transporturilor, 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
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PROIECTE CU FINANTARE 
DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014- 2020 

8401 TRANSPORTURI/ 
840156 TITLUL VIII PROIECTE 
CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE (FEN) 
POSTADERARE cu suma de 
193.000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii Centura de SUD a 
Municipiului Timişoara, 
Judeţul Timiş 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Marilen Gabriel Pirtea-PNL 
Sen.Alina-Ştefania Gorghiu-
PNL 
Dep.Ben-Oni Ardelean-PNL 
Dep.Pavel Popescu-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

prin bugetul Companiei 
Nationale de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere, pentru 
realizare Centură de Sud a 
Municipiului Timişoara (etapa 
întâi, proiectare + execuţie 
parţială 50%), valoare 
estimativă a etapei 42 milioane 
euro (din total 84 milioane euro 
valoare totală obiectiv)  
Sursa de finanțare:Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute la Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor / 
Capitol 8401/ TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE 
DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014- 2020 
 

finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

68.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / 8401 
TRANSPORTURI/ TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE 
DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 

Se propune suplimentarea  
sumelor prevăzute la Anexa 
3/24 Ministerul Transporturilor 
cu suma de 161.000 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii - Reabilitare Gara de 
Nord, Municipiul Timişoara. 

Motivația:Se solicită 
modificarea capitolului bugetar 
al Ministerului Transporturilor, 
prin bugetul SNCFR, pentru 
realizare proiect de Reabilitare 
Gara de Nord din Timişoara 
(etapa întâi, proiectare + 

Se propune respingerea 
amendamentului,întrucât 
sumele  stabilite pe destinaţii 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate de catre acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
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FINANCIAR 2014- 2020  
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Marilen Gabriel Pirtea-PNL 
Sen.Alina-Ştefania Gorghiu-
PNL 
Dep.Ben-Oni Ardelean-PNL 
Dep.Pavel Popescu-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

execuţie parţială 50%), valoare 
estimativă a etapei 35 milioane 
euro (din total 70 milioane euro 
valoare totală obiectiv) 
Sursa de finanțare: Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute la Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor / 
Capitol 8401/ TITLUL VIII 
PROIECTE CU FINANTARE 
DIN FONDURI EXTERNE 
ERAMBURSABILE (FEN) 
POSTADERARE 
 

politica sa în domeniu. 

69.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / Programul de 
modernizare a drumurilor 
naţionale 

Se propune suplimentarea 
creditelor bugetare prevăzute 
Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / Programul de 
modernizare a drumurilor 
naţionale cu suma de 8.000 mii 
lei în vederea reabilitării 
Drumului Naţional 67 D. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Dan Vîlceanu-PNL 

Motivația:DN67 D are o 
importanţă turistică majoră 
pentru judeţele Gorj şi 
Mehedinţi, legând municipiul 
Târgu Jiu de Tismana, Padeş, 
Baia de Aramă, Masivul 
Godeanu, staţiunea Herculane. 
DN67 D este şi un drum 
comercial şi de pasageri 
important, pentru că poate 
asigura tranzitul spre mai multe 
drumuri naţionale şi europene, 
care merg către Serbia sau 
Ungaria. Porţiunea din acest 
drum pentru care exista 
oportunitatea de reabilitare are 
42 de km, între localităţile 
Târgu Jiu şi Baia de Aramă. În 

Se propune respingerea 
amendamentului,întrucât 
sumele  stabilite pe destinaţii 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate de catre acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Nu se precizează 
capitolul/titlul/alineatul de unde 
se propune redistribuirea. 
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Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

24 august 2016, s-a emis de 
catre Guvern, HG 599, privind 
aprobarea indicatorilor 
tehnicoeconomici pentru acest 
tronson. Finanţarea proiectului 
se face din imprumutul Fi 
23.371 de la BEI si bugetul de 
stat.  
Sursa de finanțare:Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute la Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor / 
Programul de modernizare a 
drumurilor naţionale 
 

70.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor /  
 
Cod obiectiv 372 Autostrada de 
Centura Bucureşti - sector 
Centura Sud km.52+700 - km 
100+900 

Se propune alocarea sumei de 
800.000 mii lei pentru 
continuarea lucrărilor la 
Autostrada de Centură 
Bucureşti - sector Centura Sud 
km.52+700 - km 100+900. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Sen.Florin Cîţu-PNL 

Motivația:Suma propusă 
pentru anul 2017 acestui 
obiectiv major de investitie este 
insuficientă ( 5000 mii lei) 
pentru a înregistra un grad 
avansat de execuţie. Restul de 
finanţat, estimat pentru anii 
următori, este enorm cu orizont 
de finalizare a obiectivului după 
anul 2020. 
Centura capitalei este un 
proiect care trebuie urgentat, 
astfel încât la finele anului 
2017, cel mai târziu început de 
2018, să fie funcţională în 
totalitate. 
Sursa de finanțare:Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute la Capitolul 5001 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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Grupa 58 Titlul X Proiecte Cu 
Finantare Din Fonduri Externe 
Nerambursabile Aferente 
Cadrului Financiar 2014-2020 
 

71.  Anexa nr. 3 / 24 / 29, cod 
obiectiv 383 

Se propune suplimentarea cu 
250.000 mii lei a sumei alocate 
obiectivului Lărgire la 4 benzi 
Centura Bucureşti Sud între A2 
KM.23+600 SI A1 KM.55+520 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Sen.Florin Cîţu-PNL  

Motivația: În prezent, traficul 
de marfă şi călători pe Centura 
Rutieră a Municipiului Bucureşti 
se desfăşoară în condiţii dificile 
pe tronosoanele ce nu au fost 
încă modernizate şi lărgite. De 
asemenea, în zonele de contact 
cu căile rutiere ce asigură 
ieşirea din Municipiul Bucureşti, 
prin traversarea Centurii 
Rutiere, se creează ambuteiaje. 
Având în vedere stadiul 
lucrărilor de 
modernizare/extindere a 
Centurii Rutiere, este necesară 
suplimentarea sumei alocate 
pentru anul 2017 cu scopul 
accelerării procesului de 
execuţie a acestui obiectiv.  
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 
250.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa 3/65, 
Ministerul Finanţelor Publice - 
Acţiuni Generale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

72.  Anexa nr. 3 / 24 / 29, cod 
obiectiv 1122 

Se propune suplimentarea cu 
100.000 mii lei a sumei alocate 
obiectivului Pasaj suprateran pe 

Motivația: Investiţia este 
necesară în vederea 
descongestionării circulaţiei în 

Se propune respingerea 
amendamentului,întrucât acest 
obiectiv nu se finanțează din 
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DJ 602 Centura Bucuresti 
Domnesti  
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Sen.Florin Cîţu-PNL 

intersecţia centurii rutiere şi a 
liniei CF de centură cu strada 
Prelungirea Ghencea şi DJ 602, 
în contextul necesităţii fluidizării 
traficului pe centura 
Municipiului Bucureşti. De 
asemenea, realizarea 
obiectivului va facilita accesul 
agenţilor economici şi al 
populaţiei din cartierele 
rezidenţiale din zonă, şi va 
fluidiza traficul pe centura 
rutieră a Municipiului Bucureşti. 
Este necesară accelerarea 
procesului de construire a 
acestui pasaj şi, în acest sens, 
propunerea de amendament 
are în vedere suplimentarea 
sumei alocate acestei investiţii 
pentru a acoperi cheltuielile 
associate creşterii volumului de 
lucrări previzionate pentru anul 
2017.  
 
Sursa de finanțare:Diminuarea 
cu suma de 100.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/65, Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 

bugetul Ministerului 
Transporturilor. 

73.  Anexa3/24, capitolul 5001, 
paragraf A, grupa/titlul 51, 
articol 02, alineat 13 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 
30.000 mii lei, necesara pentru 
realizarea autostrazii Ploiesti-

Sursa de finantare – 
Programele din Fondul 
European de Dezvoltare 
Regionala – Infrastructura 
rutiera, cap. 5001, grupa/titlul 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
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Brasov. 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Sen.Daniel Cătălin Zamfir-PNL 
 

58, proiecte cu finantare din 
fonduri externe nerambursabile 
 

ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

74.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor 
Anexa nr. 3 / 24 / 29 
COD OBIECTIV 415 
AUTOSTRADA BRASOV - 
TARGU MURES - CLUJ – 
ORADEA 
Propunere 2018.... 508.554 mii 
lei 

Propunem ca din suma 
prevăzută pentru această 
investiție, 400.000 mii lei să fie 
alocați constructiei sectiunii 3C 
Suplacu de Barcău – Borş 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Szabó Ödön-UDMR 
Dep.Biró Rozália-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Cseke Attila-UDMR 
Sen.Derzsi Ákos-UDMR  

Motivația:Alocarea fondurilor 
este necesară având în vedere 
valoarea contractului de 
execuție in vigoare pentru acest 
tronson de 870 milioane lei, cu 
termen de finalizare luna iulie 
2017. Nealocarea unei sume 
consistente va duce la 
imposibilitatea finalizării la 
termen a tronsonului 3C 
Suplacu de Barcău–Borş al 
Autostrazii Transilvania. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

75.  Anexa 3/24 Ministerul Propunem majorarea sumelor Motivația:Realizarea Se propune respingerea 
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Transporturilor 
COD OBIECTIV 3 
c.Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 
8401 TRANSPORTURI 
840155 TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 
Propuneri 2018… 25.988 mii lei 
 

alocate pentru cheltuielile 
prevăzute pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate și alte studii prin 
includerea sumei necesare 
pentru 
Finalizarea studiului de 
fezabilitate și a proiectului 
tehnic pentru Autostrada est-
vest Montana, precum și 
începerea execuției  
Propuneri 2018…250.000 mii 
lei 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Korodi Attila-UDMR 
Dep.Kelemen Hunor-UDMR 
Dep.Bende Sándor-UDMR 
Dep.Sebestyén Csaba-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Vass Levente-UDMR 
Dep.Csép Éva-Andrea-UDMR 
Dep.Biró Zsolt-István -UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR  
Sen.László Attila-UDMR 
Sen.Novák Csaba-Zoltán-
UDMR 

autostrăzii Est-Vest (Montana) 
este cuprinsă în Programul de 
Guvernare 2017-2020 aprobat 
de Parlament odată cu 
învestirea Guvernului. 
Astfel, pentru perioada 2017-
2019 se prevede realizarea SF 
și PT pentru tronsonul Tg. 
Mureş – Tg. Neamţ și 
demararea lucrărilor. 
Sursa de finanțare:Anexa 3/65 
Ministerul Finanţelor Publice-
Acţiuni Generale 
8001 Acțiuni generale 
economice și comerciale și de 
muncă 
01 Acțiuni generale economice 
și comerciale 
12 Ajutoare de stat 

amendamentului, întrucât: 
- Cheltuielile pentru 

studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2018, în programul 
de investiții publice al MT la 
această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 88.884 mii lei. Conform legii, 
aceste cheltuieli se detaliază 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 

- potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
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Sen.Császár Károly Zsolt-
UDMR 
Sen.Verestoy Attila-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Turos Loránd-UDMR 
 

în programul de investiţii. 
 

76.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor 
COD OBIECTIV 1041 
Varianta de ocolire a 
municipiului Satu Mare  
Propuneri 2018.... 86.887 mii lei 

Propunem suplimentarea sumei 
alocate acestei investiții pentru 
continuarea lucrărilor 
Varianta de ocolire a 
municipiului Satu Mare  
Propuneri 2018.... 165.000 mii 
lei 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Erdei D. István-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Magyar Loránd-Bálint-
UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Turos Loránd-UDMR 

Motivația:Investiţia a fost 
aprobată în anul 2012, iar 
amânarea derulării ei afectează 
circulaţia în municipiul Satu 
Mare, traficul greu în prezent 
traversând centrul vechi. Pentru 
a devia traficul greu şi pentru a 
fluidiza circulaţia în oraş, este 
absolut necesară construcţia 
acestei variante de ocolire. 
Valoarea totală a investiției este 
de 730.401 mii lei, TVA inclus, 
așa cum a fost modificată prin 
H.G. nr. 669/2016 (M.Of. nr. 
732/21.09.2016), cu durata de 
realizare de 24 de luni. Pentru 
primul an se prevăd cheltuieli în 
valoare de doar 86.887 mii lei, 
insuficiente pentru a avansa cu 
lucrările. 
Sursa de finanțare:Anexa 3/65 
Ministerul Finanţelor Publice-
Acţiuni Generale 
8001 Acțiuni generale 
economice și comerciale și de 
muncă 
01 Acțiuni generale economice 
și comerciale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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12 Ajutoare de stat 
 

77.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor 
Anexa nr. 3 / 24 / 29 
COD OBIECTIV 808 
Pasaj denivelat pe centura de 
ocolire Arad (DN 7, km 
540+248) peste CF Arad-
Bucuresti, jud.Arad 
Propuneri 2018....27.195 mii lei 

Propunem finanțarea prin 
programul de investiţii pe anul 
2018 a lucrărilor de continuare 
la acest obiectiv la nivelul 
sumelor prevăzute pentru 
finalizare: 
Pasaj denivelat pe centura de 
ocolire Arad (DN 7, km 
540+248) peste CF Arad-
Bucuresti, jud.Arad 
Propuneri 2018... 42.346 mii lei 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 

  
Dep.Farago Petru-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR 
Dep.Antal István János-UDMR 
Dep.Csoma Botond-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
 

Motivația:Pasajul denivelat 
este o investiție care trenează 
de peste 6 ani, iar finalizarea ei 
este necesară pentru 
fluidizarea circulației prin 
asigurarea legăturii DN 79 
(dinspre și înspre Oradea) cu 
DN 7 (Arad-Deva). 
Sursa de finanțare: Anexa 
3/65 Ministerul Finanţelor 
Publice-Acţiuni Generale 
8001 Acțiuni generale 
economice și comerciale și de 
muncă 
01 Acțiuni generale economice 
și comerciale 
12 Ajutoare de stat 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

78.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor 
Programul de reparații curente 
la 
infrastructura ferată publică 

Propunem majorarea sumei 
alocate acestui program cu 
120.000 mii lei 
Programul de dezvoltare și 
modernizare a infrastructurii 

Motivația:Suma de aproximativ 
40 de milioane de lei nu poate 
asigura respectarea prevederii 
din Programul de Guvernare 
privind eliminarea punctelor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursele  de finanţare menţionate 
nu pot fi avute în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
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Propuneri 2018....39.961 mii lei feroviare și a stațiilor de cale 
ferată 
Propuneri 2018.... 489.961 mii 
lei 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR  
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 

negre din transportul pe cale 
ferată, nici creșterea vitezei 
medii de transport și nici 
sporirea gradului de siguranță a 
călătorilor pe calea ferată.  
Sursa de finanțare:Anexa 3/24 
Ministerul transporturilor 
Programul de asigurare a 
funcționării aparatului central al 
ministerului...10.000 mii lei 
Anexa 3/31 Servicul Român de 
Informații 
5001 Cheltuieli-Buget de Stat 
Propuneri 2018...1.750.547 mii 
lei 
Din sursele propuse se acoperă 
integral majorarea cheltuielilor 
pentru reparațiile curente la 
infrastructura feroviară. Sumele 
alocate celor două programe, 
respectiv instituții sunt mult 
peste ceea ce considerăm 
necesar și important. De altfel, 
SRI are pe de o parte acces și 
la surse alternative de 
finanțare, nefăcute publice, iar 
pe de altă parte creșterea de la 
an la an a bugetului său nu se 
justifică nici în contextul în care 
cheltuielile sale din 2016 ar fi 
trebuit să scadă. 
 

proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018.  
 

79.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor 

Propunem includerea în 
programul de investiţii pe anul 

Motivația:Pentru facilitarea 
accesului în stațiune este 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
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8401 Transporturi 
51 TITLUL VI 

TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 
Program 
Repararea, consolidarea, 
întreținerea infrastructurii rutiere 
Propuneri 2018...331.692 mii lei  
 

2018 al acestui obiectiv de 
investiții, lucrare în continuare 
Reabilitarea DN 12A pe 
sectorul Gheorgheni - stațiunea 
Lacu Roșu, județul Harghita  
Propuneri 2018.... 25.000 mii 
lei 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Korodi Attila-UDMR 
Dep.Kelemen Hunor-UDMR 
Dep.Bende Sándor-UDMR 
Dep.Sebestyén Csaba-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR  
Sen.Verestoy Attila-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
 

absolut necesară reabilitarea 
acestui drum aflat în stare 
avansată de degradare și care 
nu permite dezvoltarea 
turismului în zonă la potențialul 
său. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

80.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor 
8401 Transporturi 

51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 
5001 Cheltuieli- Buget de stat 

Propunem includerea în 
programul de investiţii pe anul 
2018 a obiectivului de investiții 
Variantă de ocolire a 
municipiului Gheorgheni, 
județul Harghita 
Propuneri 2018.... 100.000 mii 
lei 

Motivația:Construcţia variantei 
de ocolire este absolut 
necesară pentru devierea 
traficului greu care în prezent 
traversează municipiul şi 
conduce la degradarea 
străzilor, iar autorităţile locale 
nu au fonduri pentru a le repara 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
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8401 Transporturi 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
(autostrăzi, variante ocolire 
localități) 
Propuneri 2018... 1.714.584 mii 
lei 
 

 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Korodi Attila-UDMR 
Dep.Kelemen Hunor-UDMR 
Dep.Bende Sándor-UDMR 
Dep.Sebestyén Csaba-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR  
Sen.Verestoy Attila-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
 

şi întreţine. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 
 

81.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor 
5001 Cheltuieli- Buget de stat 
8401 Transporturi 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
(autostrăzi, variante ocolire 
localități) 
 Propuneri 2018... 1.714.584 
mii lei 
 

Propunem includerea în 
programul de investiţii pe anul 
2018 a următorului obiectiv de 
investiții 
Proiectare și execuție Centură 
de ocolire a municipiului 
Salonta, județul Bihor 
Propuneri 2018.... 266.091 mii 
lei  
  
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 

Motivația:Proiectul este 
necesar fluidizării traficului în 
zonă, diminuării poluării în 
localitate şi evitării ca 
autovehiculele de mare tonaj să 
traverseze oraşul dacă au altă 
destinaţie. 
Valoarea totală a investiției este 
de 266.090.449, lei, inclusiv 
TVA. 
Nu este necesară sursă de 
finanțare, solicitarea vizează 
includerea obiectivului de 
investiții printre cele care vor fi 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
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pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Szabó Ödön-UDMR 
Dep.Biró Rozália-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Cseke Attila-UDMR 
Sen.Derzsi Ákos-UDMR 
 

finanțate din suma alocată prin 
buget. 

în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 
 

82.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor 
Programul de dezvoltare și 
modernizare a infrastructurii 
feroviare și a stațiilor de cale 
ferată 
Propuneri 2018.... 2.455.561 
mii lei 
 

Propunem includerea în 
programul de investiţii pe anul 
2018 al acestui obiectiv de 
investiții 
Reabilitarea stațiilor CFR din 
Miercurea Ciuc, Gheorgheni și 
Toplița, județul Harghita 
Propuneri 2018.... 20.000 mii 
lei 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Korodi Attila-UDMR 
Dep.Kelemen Hunor-UDMR 

Motivația:Linia de cale ferată 
care leagă Miercurea Ciuc, 
Gheorgheni și Toplița 
reprezintă un tronson deosebit 
de circulat, iar clădirile stațiilor 
CFR sunt într-o stare de 
degradare avansată.  
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
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Dep.Bende Sándor-UDMR 
Dep.Sebestyén Csaba-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR  
Sen.Verestoy Attila-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 

aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 
 

83.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor 
Programul de dezvoltare și 
modernizare a infrastructurii 
feroviare și a stațiilor de cale 
ferată 
Propuneri 2018.... 2.455.561 
mii lei 
 

Propunem includerea în 
programul de investiţii pe anul 
2018 al acestui obiectiv de 
investiții 
Reabilitarea stației CFR din 
Odorheiu Secuiesc, județul 
Harghita 
Propuneri 2018.... 5.000 mii lei 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Korodi Attila-UDMR 
Dep.Kelemen Hunor-UDMR 
Dep.Bende Sándor-UDMR 
Dep.Sebestyén Csaba-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR  
Sen.Verestoy Attila-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 

Motivația:Stația CFR Odorheiu 
Secuiesc este neglijată mai 
multe decenii, iar odată cu 
modernizarea legăturii cu 
Sighișoara, se va dezvolta ca 
punct nodal al transportului în 
zonă. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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84.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor 
 
 
5001 Cheltuieli- Buget de stat 
8401 Transporturi 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
(autostrăzi, variante ocolire 
localități) 
 Propuneri 2018... 1.714.584 
mii lei 
 
 
 
 

Propunem includerea în 
programul de investiţii pe anul 
2017 a obiectivului de investiții 
 
Variantă de ocolire a 
municipiului Miercurea Ciuc, 
județul Harghita 
Propuneri 2018.... 100.000 mii 
lei 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Korodi Attila-UDMR 
Dep.Kelemen Hunor-UDMR 
Dep.Bende Sándor-UDMR 
Dep.Sebestyén Csaba-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR  
Sen.Verestoy Attila-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
 
 

Motivația:Construcţia variantei 
de ocolire este absolut 
necesară pentru devierea 
traficului greu care în prezent 
traversează municipiul şi 
conduce la degradarea 
străzilor, iar autorităţile locale 
nu au fonduri pentru a le repara 
şi întreţine.  
Nu este necesară sursă de 
finanțare, amendamentul 
vizează includerea obiectivului 
de investiții în suma alocată 
prin buget  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 
 

85.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor 
5001 Cheltuieli- Buget de stat 

Propunem includerea în 
programul de investiţii pe anul 
2018 a obiectivului de investiții 

Motivația:Construcţia variantei 
de ocolire este absolut 
necesară pentru devierea 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
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8401 Transporturi 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
(autostrăzi, variante ocolire 
localități) 
 Propuneri 2018... 1.714.584 
mii lei 
 

Variantă de ocolire a 
municipiului Gheorgheni, 
județul Harghita 
Propuneri 2017.... 60.000 mii 
lei 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Korodi Attila-UDMR 
Dep.Kelemen Hunor-UDMR 
Dep.Bende Sándor-UDMR 
Dep.Sebestyén Csaba-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR  
Sen.Verestoy Attila-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
 
 

traficului greu care în prezent 
traversează municipiul şi 
conduce la degradarea 
străzilor, iar autorităţile locale 
nu au fonduri pentru a le repara 
şi întreţine. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 
 

86.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor 
5001 Cheltuieli- Buget de stat 
8401 Transporturi 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
(autostrăzi, variante ocolire 
localități) 
 Propuneri 2018... 1.714.584 

Propunem includerea în 
programul de investiţii pe anul 
2018 a următorului obiectiv de 
investiții 
Variantă de ocolire a 
municipiului Topliţa, județul 
Harghita 
Propuneri 2018.... 40.000 mii 
lei 

Motivația:Construcţia variantei 
de ocolire este absolut 
necesară pentru devierea 
traficului greu care în prezent 
traversează municipiul şi 
conduce la degradarea 
străzilor, autorităţile locale 
nedispunând de fonduri pentru 
a le repara şi întreţine. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
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mii lei 
 

 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Korodi Attila-UDMR 
Dep.Kelemen Hunor-UDMR 
Dep.Bende Sándor-UDMR 
Dep.Sebestyén Csaba-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR  
Sen.Verestoy Attila-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
 

Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 
 

87.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor 
5001 Cheltuieli- Buget de stat 
8401 Transporturi 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
(autostrăzi, variante ocolire 
localități) 
 Propuneri 2018... 1.714.584 
mii lei 
 

Propunem includerea în 
programul de investiţii pe anul 
2018  
Variantă de ocolire a 
municipiului Odorheiu 
Secuiesc, județul Harghita 
Propuneri 2018.... 40.000 mii 
lei  
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 

Motivația:Construcţia variantei 
de ocolire este absolut 
necesară pentru devierea 
traficului greu care în prezent 
traversează municipiul şi 
conduce la degradarea 
străzilor, autorităţile locale 
nedispunând de fonduri pentru 
a le repara şi întreţine. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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Dep.Korodi Attila-UDMR 
Dep.Kelemen Hunor-UDMR 
Dep.Bende Sándor-UDMR 
Dep.Sebestyén Csaba-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR  
Sen.Verestoy Attila-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
 

Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 
 

88.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor 
5001 Cheltuieli- Buget de stat 
8401 Transporturi 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
(autostrăzi, variante ocolire 
localități) 
 Propuneri 2018... 1.714.584 
mii lei 
 

Propunem includerea în 
programul de investiţii pe anul 
2018 a acestei variante de 
ocolire  
Variantă de ocolire Cristuru 
Secuiesc, județul Harghita 
Propuneri 2018.... 5.000 mii lei 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Korodi Attila-UDMR 
Dep.Kelemen Hunor-UDMR 
Dep.Bende Sándor-UDMR 
Dep.Sebestyén Csaba-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 

Motivația:Construcţia variantei 
de ocolire este absolut 
necesară pentru devierea 
traficului greu care în prezent 
traversează orașul şi conduce 
la degradarea străzilor, 
autorităţile locale nedispunând 
de fonduri pentru a le repara şi 
întreţine. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
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Dep.Erdei D. István-UDMR  
Sen.Verestoy Attila-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
 

alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 
 

89.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor 
5001 Cheltuieli- Buget de stat 
8401 Transporturi 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
(autostrăzi, variante ocolire 
localități) 
 Propuneri 2018... 1.714.584 
mii lei 
 

Propunem includerea în 
programul de investiţii pe anul 
2018 a acestei variante de 
ocolire  
Variantă de ocolire Băile 
Tușnad, județul Harghita 
Propuneri 2018.... 30.000 mii 
lei 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Korodi Attila-UDMR 
Dep.Kelemen Hunor-UDMR 
Dep.Bende Sándor-UDMR 
Dep.Sebestyén Csaba-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR  
Sen.Verestoy Attila-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
 

Motivația:Construcţia variantei 
de ocolire este absolut 
necesară pentru devierea 
traficului greu care în prezent 
traversează orașul şi conduce 
la degradarea străzilor, 
autorităţile locale nedispunând 
de fonduri pentru a le repara şi 
întreţine. În plus, fiind oraș 
turistic, traficul greu disturbă 
desfășurarea în bune condiții a 
turismului. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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90.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor 
5001 Cheltuieli- Buget de stat 
8401 Transporturi 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
(autostrăzi, variante ocolire 
localități) 
 Propuneri 2018... 1.714.584 
mii lei 
 

Propunem includerea în 
programul de investiţii pe anul 
2018 a obiectivului de investiții 
Variantă de ocolire a 
municipiului Mediaș, județul 
Sibiu 
Propuneri 2018.... 23.000 mii 
lei 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István- UDMR  
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
 

Motivația:Construcţia variantei 
de ocolire este absolut 
necesară pentru devierea 
traficului greu care în prezent 
traversează orașul şi conduce 
la degradarea străzilor, 
autorităţile locale nedispunând 
de fonduri pentru a le repara şi 
întreţine. Valoarea totală a 
investiției se ridică la 28 de 
milioane de Euro (aproximativ 
128.800 mii lei). 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 
 

91.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor 
COD OBIECTIV 1079 
Variantă ocolitoare Alesd Sud şi 
Nord 

Solicităm alocarea sumei de 
20.000 mii lei din program 
pentru realizarea acestei 
investiții 
Variantă ocolitoare Alesd Sud şi 

Motivația:Proiectul este 
necesar fluidizării traficului în 
zonă, diminuării poluării în 
localitate şi evitării ca 
autovehiculele de mare tonaj să 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
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Total 
Credite angajament.... 81.180 
mii lei 

Nord, județul Bihor 
Propuneri 2018...credite 
bugetare 20.000 mii lei 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
 
Dep.Biró Rozália-UDMR 
Dep.Szabó Ödön-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR  
Sen.Cseke Attila-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Derzsi Akos-UDMR 
 

traverseze oraşul dacă au altă 
destinaţie. 
Sursa de finanțare:Anexa 3/65 
Ministerul Finanţelor Publice-
Acţiuni Generale 
8001 Acțiuni generale 
economice și comerciale și de 
muncă 
01 Acțiuni generale economice 
și comerciale 

ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

92.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor 
5001 Cheltuieli- Buget de stat 
8401 Transporturi 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
(autostrăzi, variante ocolire 
localități) 
Propuneri 2018... 1.714.584 mii 
lei 
 

Propunem includerea în 
programul de investiţii pe anul 
2018 a acestei variante de 
ocolire  
Variantă de ocolire orașul Valea 
lui Mihai, județul Bihor 
Propuneri 2018....10.000 mii lei 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 

Motivația:Proiectul este 
necesar fluidizării traficului în 
zonă, diminuării poluării în 
localitate şi evitării ca 
autovehiculele de mare tonaj să 
traverseze oraşul dacă au altă 
destinaţie. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
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din cadrul Senatului 
 
Dep.Biró Rozália-UDMR 
Dep.Szabó Ödön-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR  
Sen.Cseke Attila-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Derzsi Akos-UDMR 
 

fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 
 

93.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor 
5001 Cheltuieli – Bugetul de 
stat 
8401 Transporturi 
Program 603 
Modernizări drumuri naționale 
Propuneri 2018... 686.294 mii 
lei 
 
 

Solicităm includerea în 
programul de modernizare a 
drumurilor naționale a 
obiectivului:  
Reabilitarea și modernizarea 
DN 11C Bixad - Bálványos - 
Târgu Secuiesc, județul 
Covasna 
Propuneri 2018....20.000 mii lei 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Benkő Erika-UDMR 

Motivația:Valoarea totală a 
investiției pentru modernizarea 
a 35 km este de 20 milioane 
Euro (aproximativ 92.000 mii 
lei) 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 95 - 

Dep.Márton Árpád-UDMR 
Dep.Kulcsár Terza József 
György-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR  
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
 

economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

94.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor 
5001 Cheltuieli – Bugetul de 
stat 
8401 Transporturi 
Program 603 
Modernizări drumuri naționale 
Propuneri 2018... 686.294 mii 
lei 
 
 

Solicităm includerea în 
programul de modernizare a 
drumurilor naționale a 
obiectivului:  
Modernizare DN 13E Sf. 
Gheorghe – Covasna, județul 
Covasna 
Propuneri 2018....10.000 mii lei 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Benkő Erika-UDMR 
Dep.Márton Árpád-UDMR 
Dep.Kulcsár Terza József 
György-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR  
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
 

Motivația:Proiect existent, 
valoarea totală a investiției este 
de 10 milioane Euro (46 
milioane lei) pentru 40 de km 
de drum aflat într-o stare 
avansată de degradare. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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95.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor 
5001 Cheltuieli – Bugetul de 
stat 
8401 Transporturi 
Program 603 
Modernizări drumuri naționale 
Propuneri 2018... 686.294 mii 
lei 
 

Solicităm includerea în 
programul de modernizare a 
drumurilor naționale a 
obiectivului:  
Modernizare DN 13A sectorul 
Miercurea Ciuc – Odorheiu 
Secuiesc – Praid, județul 
Harghita 
Propuneri 2018.... 50.000 mii 
lei 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Korodi Attila-UDMR 
Dep.Kelemen Hunor-UDMR 
Dep.Bende Sándor-UDMR 
Dep.Sebestyén Csaba-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR  
Sen.Verestoy Attila-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
 
 

Motivația:Modernizarea 
drumului național DN 13A pe 
sectorul Miercurea Ciuc – 
Odorheiu Secuiesc – Praid este 
stringentă la nivelul 
infrastructurii acestuia (poduri și 
podețe, ziduri de sprijin, 
prevenire alunecări de teren) 
cât și al îmbrăcăminții asfaltice. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

96.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor 
5001 Cheltuieli – Bugetul de 
stat 

Solicităm includerea în 
programul de modernizare a 
drumurilor naționale a 
obiectivului:  

Motivația:Starea drumului DN 
19E justifică suma solicitată, 
acesta având nevoie urgentă 
de lucrări de modernizare. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
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8401 Transporturi 
Program 603 
Modernizări drumuri naționale 
Propuneri 2018... 686.294 mii 
lei 
 

Modernizare DN 19E Biharea – 
Chiribiş 38,91 km, județul Bihor 
Propuneri 2018....25.000 mii lei 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Szabó Ödön-UDMR 
Dep.Biró Rozália-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Cseke Attila-UDMR 
Sen.Derzsi Ákos-UDMR 
 

Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

97.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor 
5001 Cheltuieli – Bugetul de 
stat 
8401 Transporturi 
Program 603 
Modernizări drumuri naționale 
Propuneri 2018... 686.294 mii 
lei 
 

Solicităm includerea în 
programul de modernizare a 
drumurilor naționale a 
obiectivului:  
Reabilitare DN 11, județul 
Covasna 
Propuneri 2018....13.800 mii lei 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 

Motivația:Proiect existent, 
valoarea totală a investiției este 
de 10 milioane Euro (46 
milioane lei) pentru 38 de km 
de drum aflat într-o stare 
avansată de degradare. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
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pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Benkő Erika-UDMR 
Dep.Márton Árpád-UDMR 
Dep.Kulcsár Terza József 
György-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR  
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
 

Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

98.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor 
5001 Cheltuieli – Bugetul de 
stat 
8401 Transporturi 
Program 603 
Modernizări drumuri naționale 
Propuneri 2018... 686.294 mii 
lei 
 

Solicităm includerea în 
programul de modernizare a 
drumurilor naționale a 
obiectivului:  
Refacere şi consolidare DN 
19B Săcueni (jud. Bihor) – 
Nuşfalău (jud. Sălaj) 56 km 
Propuneri 2018....50.000 mii lei  
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Szabó Ödön-UDMR 
Dep.Biró Rozália-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 

Motivația:Starea drumului 
DN19B justifică suma solicitată, 
acesta având nevoie de 
consolidare. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
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Dep.Erdei D. István-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Cseke Attila-UDMR 
Sen.Derzsi Ákos-UDMR 
 

aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

99.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor 
5001 Cheltuieli – Bugetul de 
stat 
8401 Transporturi 
Program 603 
Modernizări drumuri naționale 
Propuneri 2018... 686.294 mii 
lei 
 

Solicităm includerea în 
programul de modernizare a 
drumurilor naționale a 
obiectivului:  
Reabilitarea DN 7C – 
Transfăgărășan, județul Sibiu 
Propuneri 2018.... 80.000 mii 
lei 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Dep.Cătălin Marian Rădulescu-
PSD 
 
 
 

Motivația:Transfăgărășanul 
este o arteră deosebit de 
importantă de legătură a 
centrului cu sudul țării, precum 
și un obiectiv turistic în sine.  
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

100.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor 

Solicităm suplimentarea 
subvenției aferente 

Motivația:Suma prevăzută 
pentru anul 2018 nu acoperă 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
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5001 Cheltuieli – Buget de stat 
40 TITLUL IV SUBVENTII 

04 Subventii pentru 
sustinerea transportului feroviar 
Propuneri 2018 ......1.436.000 
mii lei 

transportului feroviar public de 
călători 
Propuneri 2018... 1.881.500 mii 
lei 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
 

costurile presupuse de 
prestarea serviciilor de 
transport pentru categoriile de 
călători care beneficiază de 
gratuitate sau de reduceri la 
tarifele de călătorie. 
Sursa de finanțare:Anexa 3/65 
Ministerul Finanţelor Publice-
Acţiuni Generale 
8001 Acțiuni generale 
economice și comerciale și de 
muncă 
01 Acțiuni generale economice 
și comerciale 
12 Ajutoare de stat  
 
 

de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018.  
 

101.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor 
Programul de creștere a 
capacității aeroportuare și a 
siguranței transportului aerian 
8401 Transporturi 

06 Transport aerian 
02 Aviația civilă 

Propuneri 2018... 102.658 mii 
lei 

Includerea în program a 
cheltuielilor aferente lucrărilor 
obiectivului de investiții: 
Aeroport Internațional Brașov-
Ghimbav - etapa III 
Propuneri 2018....42.284 mii lei 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Ambrus Izabella Ágnes-

Motivația:Lucrare în 
continuare, valoarea totală a 
investiției fiind de 259.309,98 
mii lei, suma solicitată pentru 
2017 ar asigura derulare etapei 
a III-a a programului de 
investiții. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

Se propune respingerea 

amendamentului intrucat- 

Aeroportul Brasov-Ghimbav  

este aeroport de interes local, 

iar lucrările pentru dezvoltarea 

şi modernizarea acestuia se 

finanţează din bugetul 

autorităţilor publice locale.    
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UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
 

102.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor 
Programul de creștere a 
capacității aeroportuare și a 
siguranței transportului aerian 
8401 Transporturi 

06 Transport aerian 
02 Aviația civilă 

Propuneri 2018... 102.658 mii 
lei 

Includerea în program a 
cheltuielilor aferente lucrărilor 
obiectivului de investiții: 
Construire, extindere si 
modernizare terminale de 
pasageri la Aeroportul Satu 
Mare 
Propuneri 2018….20.000 mii 
lei 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi 
şi infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru transporturi 
şi energie din cadrul 
Senatului 
 
Dep.Seres Dénes-UDMR 
Dep.Csoma Botond-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR 
Dep.Magyar Loránd-Bálint-
UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR  
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
 

Motivația:Aeroport deschis 
traficului internațional ca punct 
de legătură cu Occidentul, 
acesta parcurge o etapă de 
dezvoltare, necesară în 
condițiile creșterii traficului 
asigurării confortului și, mai 
ales, siguranței pasagerilor. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

Se propune respingerea 

amendamentului intrucat- 

Aeroportul Satu Mare  este 

aeroport de interes local, iar 

lucrările pentru dezvoltarea şi 

modernizarea acestuia se 

finanţează din bugetul 

autorităţilor publice locale.    

 

103.  Anexa 3/24 Ministerul Includerea în program a Motivația:Aeroport deschis Se propune respingerea 
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Transporturilor 
Programul de creștere a 
capacității aeroportuare și a 
siguranței transportului aerian 
8401 Transporturi 

06 Transport aerian 
02 Aviația civilă 

Propuneri 2018... 102.658 mii 
lei 

cheltuielilor aferente lucrărilor 
obiectivului de investiții: 
Construire, extindere si 
modernizare terminale de 
pasageri la Aeroportul Oradea 
Propuneri 2018….10.277 mii 
lei 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Szabó Ödön-UDMR 
Dep.Biró Rozália-UDMR 
Dep.Benedek Zacharie-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR 
Sen.Tánczos Barna-UDMR 
Sen.Fejér László Ödön-UDMR 
Sen.Cseke Attila-UDMR 
Sen.Derzsi Ákos-UDMR 
 

traficului internațional ca punct 
de legătură cu Occidentul, 
acesta parcurge o etapă de 
dezvoltare, necesară în 
condițiile creșterii traficului 
asigurării confortului și, mai 
ales, siguranței pasagerilor. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

amendamentului intrucat 

Aeroportul Oradea  este 

aeroport de interes local, iar 

lucrările pentru dezvoltarea şi 

modernizarea acestuia se 

finanţează din bugetul 

autorităţilor publice locale.    

 

104.  Anexa 3/24/29 
Cod obiectiv 714 
Obiectivul “Modernizare DN 67 
B Scoarţa – Piteşti km. 0+000 - 
188+200” 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzută în Anexa nr. 
3/24 din proiectul de buget pe 
anul 2018 al Ministerului 
Transporturilor, pentru 
Obiectivul “Modernizare DN 67 
B Scoarţa – Piteşti km. 0+000 - 
188+200”, cu suma de 100.000 
mii lei.  

Motivația:DN 67 B tranzitează 
patru judeţe (Argeş, Olt, Vâlcea 
şi Gorj), are o lungime de 
aproape 200 de kilometri, iar 
starea actuală a acestuia 
reprezintă un adevărat pericol 
public. De altfel, craterele 
apărute pe foarte multe secţiuni 
ale drumului au determinat în 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
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Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Dumitru Lovin-ALDE 
 
 
 

ultimii ani accidente cu urmări 
extrem de grave. Pe de altă 
parte, starea dezastruoasă a 
DN 67 B condamnă zeci de 
comunităţi la sărăcie şi îi 
determină pe potenţialii 
investitori să se orienteze către 
alte zone. Suma care apare în 
proiectul de buget pe anul 2018 
pentru modernizarea DN 67 B, 
respectiv 1.897 mii lei, este 
derizorie şi echivalentă cu 
blocarea acestui proiect.  
Sursa de finanțare:diminuarea 
cu 100.000 mii lei a sumelor 
propuse în anul 2018 pentru 
Ministerul de Finanţe, la Anexa 
3/16, capitolul “Alte servicii 
publice generale”   
 

credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

105.  Anexa 3/24/29 
Cod obiectiv 1218 
Obiectivul “Autostrada Sibiu – 
Piteşti” 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzută în Anexa nr. 
3/24 din proiectul de buget pe 
anul 2018 al Ministerului 
Transporturilor, pentru 
Obiectivul “Autostrada Sibiu – 
Piteşti” cu suma 100.000 mii 
lei.  
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 

Motivația:Autostrada Sibiu – 
Piteşti este un obiectiv care 
trebuie realizat în aşa fel încât 
şi judeţului Vâlcea să i se ofere 
o şansă să se dezvolte, iar în 
acest sens este extrem de 
importantă legătura rutieră 
dintre municipiul Rm. Vâlcea şi 
viitoarea autostradă. De aceea, 
în anul 2018, în paralel cu 
secţiunea 5 (Curtea de Argeş – 
Piteşti, km. 92+600 – 122+950), 
ar trebui începută şi 
modernizarea DN 73 C Goleşti 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
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din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Dumitru Lovin-ALDE 
 

– Ticveni – Curtea de Argeş.   
Sursa de finanțare:diminuarea 
cu 100.000 mii lei a sumelor 
propuse în anul 2018 pentru 
Ministerul de Finanţe, la Anexa 
3/16, capitolul “Alte servicii 
publice generale” 
 

în programul de investiţii. 
 
 
 

106.  Anexa nr. 3/24/29 
Cod obiectiv 364  
Obiectivul “Varianta de ocolire - 
Suceava” 
 

Suplimentarea pentru anul 
2018 a sumei de 100.000 mii 
lei pentru continuarea lucrărilor 
la Şoseaua de Centură a 
municipiului Suceava 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Băişanu Ştefan–
Alexandru-ALDE  
 

Motivația:Suma este necesară 
pentru continuarea lucrărilor la 
Şoseaua de Centură a 
municipiului Suceava, începută 
în anul 2007, existând o 
creştere continuă a traficului 
rutier, acesta fiind puternic 
afectat din lipsa variantei de 
ocolire a municipiului Suceava 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Transporturilor, anexa 3/24, 
Cap. 5000, Grupa 55, Titlul VII, 
Alte Transferuri 84015501 A, 
Transferuri Interne 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 
 

107.  Anexa nr. 3/24 
Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2018 

Alocarea pentru anul 2018 a 
sumei de 100.000 mii lei pentru 
reabilitarea gărilor din judeţul 
Suceava 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 

Motivația:Alocarea sumei este 
necesară pentru efectuarea 
lucrărilor de modernizare a  
staţiilor feroviare din judeţul 
Suceava aflate în stare de 
degradare 
Sursa de finanțare:Ministerul 
Transporturilor, anexa 3/24, 
Cap. 5000, Grupa 55, Titlul VII,  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Băişanu Ştefan–
Alexandru-ALDE  
 

Alte Transferuri 84015501 A, 
Transferuri Interne 
 

nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Nu se specifica capitolul 
bugetar/alineatul de unde se 
propune asigurarea sumelor 

108.  Anexa nr. 3/24 
Capitolul 8401 
Titlul 55 
Articolul 01 
Alineat 12 
“Investiții ale agenților 
economici cu capital de stat” 

Se propune suplimentarea 
creditelor bugetare cu 60.000 
mii lei pentru obiectivul de 
investiții AUTOSTRADA 
BUCURESTI-BRASOV, Km 
0+000 – 173+300, cod obiectiv 
353. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Cătălin Drulă-USR 
Dep.Tudor Benga-USR 
Dep.Dan Rădulescu-USR 
Sen.George Marussi-USR 
Sen.Allen Coliban-USR 
Grupurile parlamentare ale 
USR din Camera Deputaților și 
Senat 
 

Motivația:Alocarea de 21 mil. 
lei propusă este insuficientă.  
Terminarea autostrăzii 
București-Ploiești (primii 3km) 
este prevăzută pentru iunie 
2018, iar suma rămasă de plată 
în contract este în jur de 80 de 
mil. lei. Alocarea bugetară 
insuficientă va duce la 
nefinalizarea contractului la 
timp. 
În plus, va trebui plătit și 
avansul pentru primii 6km din 
autostrada Comarnic-Brașov 
(secțiunea Râșnov-Cristian) 
care este în jur de 10 mil lei. 
Sursa de finanțare:Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale (anexa nr. 3/28) 
la capitolul 5001, titlul 72, 
articolul 01, alineatul 01, 
“Participare la capitalul social al 
societăților comerciale” cu 
suma de 60.000 mii lei.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

109.  Anexa nr. 3/24 Se propune suplimentarea Motivația:Alocarea de 217 mil Se propune respingerea 
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Capitolul 8401 
Titlul 58 
Articolul 03 
“Programe din Fondul 
deCoeziune (FC)” 

creditelor bugetare cu 183.000 
mii lei pentru obiectivul de 
investiții AUTOSTRADA 
LUGOJ-DEVA, cod obiectiv 
988. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Cătălin Drulă-USR 
Dep.Ionuț Moșteanu-USR 
Grupurile parlamentare ale 
USR din Camera Deputaților și 
Senat 
 

lei propusă este insuficientă.  
Execuția preliminată pe 2017 
este de 318 mil lei, iar 
necesarul pe 2018 
presupunând finalizarea 
loturilor 3 și 4 ale autostrăzii, 
precum și a secțiunii D a lotului 
2, este de cel puțin 400 mil lei. 
O alocare insuficientă va duce 
conform notificării prevăzute la 
art. 431  din legea 500/2002 la 
reducerea ritmului de execuție 
și nefinalizarea lucrărilor în anul 
2018. 
Sursa de finanțare:Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale (anexa nr. 3/28) 
la capitolul 5001, titlul 72, 
articolul 01, alineatul 01, 
“Participare la capitalul social al 
societăților comerciale” cu 
suma necesară finanțării 
naționale. 
 

amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

110.  Anexa nr. 3/24 
Capitolul 8401 
Titlul 58 
Articolul 03 
“Programe din Fondul 
deCoeziune (FC)” 

Se propune suplimentarea 
creditelor bugetare cu 188.000 
mii lei pentru obiectivul de 
investiții AUTOSTRADA 
SEBEȘ TURDA, cod obiectiv 
1081. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 

Motivația:Alocarea de 212 mil 
lei propusă este insuficientă.  
Cheltuielile preliminate pe 2017 
sunt de 400 de mil lei. 
Necesarul pe 2018 
presupunând finalizarea 
loturilor 3 și 4 ale autostrăzii, 
precum și un progres de 30% al 
execuției loturilor 1 și 2, este de 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
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infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Cătălin Drulă-USR 
Dep.Ionuț Moșteanu-USR 
Grupurile parlamentare ale 
USR din Camera Deputaților și 
Senat 
 

cel puțin 400 mil lei. 
O alocare insuficientă va duce 
conform notificării prevăzute la 
art. 431  din legea 500/2002 la 
reducerea ritmului de execuție 
și nefinalizarea lucrărilor în anul 
2018. 
Sursa de finanțare:Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale (anexa nr. 3/28) 
la capitolul 5001, titlul 72, 
articolul 01, alineatul 01, 
“Participare la capitalul social al 
societăților comerciale” cu 
suma necesară finanțării 
naționale. 
 

credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

111.  Anexa nr. 3/24 
Capitolul 8401 
Titlul 55 
Articolul 01 
Alineat 12 
“Investiții ale agenților 
economici cu capital de stat” 

Se propune alocarea de credite 
bugetare de 10.000 mii lei 
pentru obiectivul de investiții 
CENTURA MUNICIPIULUI 
RĂDĂUȚI, cod obiectiv 814. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Cătălin Drulă-USR 
Dep.Ionuț Moșteanu-USR 

Motivația:Având în vedere 
posibilitatea demarării lucrărilor 
în anul 2018 (există contract 
semnat) este necesară măcar 
alocarea pentru plata avansului. 
Lipsa de alocare bugetară va 
duce la neînceperea 
contractului în anul 2018. 
Sursa de finanțare:Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale (anexa nr. 3/28) 
la capitolul 5001, titlul 72, 
articolul 01, alineatul 01, 
“Participare la capitalul social al 
societăților comerciale” cu 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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Grupurile parlamentare ale 
USR din Camera Deputaților și 
Senat 
 

suma de 10.000 mii lei.  
 

112.  Anexa nr. 3/24 
Capitolul 8401 
Titlul 55 
Articolul 01 
Alineat 12 
“Investiții ale agenților 
economici cu capital de stat” 

Se propune alocarea de credite 
bugetare de 3.000 mii lei pentru 
obiectivul de investiții 
VARIANTA DE OCOLIRE 
COMARNIC KM 0+000 - KM 
2+850, cod obiectiv 1162. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Cătălin Drulă-USR 
Dep.Tudor Benga-USR 
Sen.Allen Coliban-USR 
Grupurile parlamentare ale 
USR din Camera Deputaților și 
Senat 
 

Motivația:Având în vedere că 
tocmai s-a semnat contractul de 
proiectare si execuție este 
necesară alocarea de fonduri 
pentru anul 2018. 
Lipsa de alocare bugetară va 
duce la neînceperea 
contractului în anul 2018. 
Sursa de finanțare:Se 
transferă 3.000 mii de lei de la 
obiectivul POD PE DN 1 KM 
135+332 PESTE PARAUL 
AZUGA LA AZUGA, cod 
obiectiv 1187 care nu are 
contract semnat (în plus, 
valoarea estimată este de doar 
4.300 mii lei în timp ce alocarea 
de credite bugetare este de 
5.700 mii lei).  
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

113.  Anexa nr. 3/24 
Capitolul 8401 
Titlul 58 
Articolul 03 
“Programe din Fondul 
deCoeziune (FC)” 

Se propune suplimentarea 
creditelor bugetare cu 431.000 
mii lei pentru obiectivul de 
investiții REABILITAREA LINIEI 
C.F. FRONTIERA - CURTICI - 
SIMERIA; 
TRONSONUL 2: KM 614 - 
GURASADA SI TRONSONUL 

Motivația:Alocarea de 329 mil 
lei propusă este insuficientă.  
Presupunând un avans mediu 
în 2018 de 10%  al celor 4 
contracte în valoare cumulată 
de 7,6 mld. lei fără TVA, ar fi 
necesară o alocare bugetară de 
aproximativ 760 de mil lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
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3: GURASADA - SIMERIA, cod 
obiectiv 1191. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Cătălin Drulă-USR 
Dep.Ionuț Moșteanu-USR 
Grupurile parlamentare ale 
USR din Camera Deputaților și 
Senat 
 

O alocare insuficientă va duce 
conform notificării prevăzute la 
art. 431  din legea 500/2002 la 
reducerea ritmului de execuție 
și decalarea termenului de 
finalizare, precum și la costuri 
suplimentare pentru statul 
român. 
Sursa de finanțare:Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale (anexa nr. 3/28) 
la capitolul 5001, titlul 72, 
articolul 01, alineatul 01, 
“Participare la capitalul social al 
societăților comerciale” cu 
suma necesară finanțării 
naționale. 
 

ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 
 

114.  Anexa nr. 3/24 
Capitolul 8401 
Titlul 51 
Articolul 01 
Alineat 28 
“Întreținerea infrastructurii 
rutiere” 

Se propune suplimentarea 
creditelor bugetare cu 200.000 
mii lei pentru întreținerea 
infrastructurii rutiere. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Cătălin Drulă-USR 
Dep.Ionuț Moșteanu-USR 

Motivația:Alocarea bugetară 
pentru întreținerea infrastructurii 
s-a înjumătățit deja de la 584 
mil lei în 2016 la 253 mil lei în 
2017 cu consecințe nefaste 
asupra stării drumurilor 
naționale. S-au efectuat în 2016 
tratatamente mai ieftine din 
lipsa banilor – spre exemplu, 
cele cu criblură care au cauzat 
mari pagube șoferilor. 
Alocarea propusă în buget de 
326 mil lei este insuficientă 
pentru nevoile existente la 
nivelul CNAIR. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018.  
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Grupurile parlamentare ale 
USR din Camera Deputaților și 
Senat 
 

Suplimentarea este absolut 
necesară pentru a aduce cât 
mai multe din drumurile 
naționale la un standard 
acceptabil. 
Sursa de finanțare:Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale, 
anexa nr. 3/20 cu suma de 
200.000 mii lei de la capitolul 
6800, Asigurări și asistență 
socială, titlul IX Asistență 
socială. 
 
 
 

115.  Anexa nr. 3/24 
Capitolul 8401 
Titlul 51 
Articolul 01 
Alineat 55 
“Întreținerea infrastructurii 
feroviare publice” 

Se propune suplimentarea 
creditelor bugetare cu 200.000 
mii lei pentru întreținerea 
infrastructurii feroviare. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Cătălin Drulă-USR 
Dep.Ionuț Moșteanu-USR 
Grupurile parlamentare ale 
USR din Camera Deputaților și 
Senat 

Motivația:Alocarea bugetară 
pentru întreținerea infrastructurii 
a scăzut de la 1022 mil lei în 
2016 la 897 mil lei în 2017 cu 
consecințe nefaste asupra stării 
căilor ferate.  
Alocarea propusă în buget este 
insuficientă raportată nevoile 
existente la nivelul CFR 
Infrastructură (de aprox. 1300 
mil lei). 
Suplimentarea este absolut 
necesară pentru a aduce cât 
mai multe din căile ferate la un 
standard acceptabil. 
Sursa de finanțare:Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018.  
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 anexa nr. 3/20 cu suma de 
200.000 mii lei de la capitolul 
6800, Asigurări și asistență 
socială, titlul IX Asistență 
socială. 
 

116.  Anexa nr. 3/24 Alocarea a 400.000 mii lei 
pentru proiectul de “Reabilitare 
a liniei de c.f. Brasov - Simeria, 
componenta a Coridorului IV 
paneuropean, pentru circulaţia 
trenurilor cu viteza maxima de 
160 km/h, sectiunea Brașov – 
Sighisoara.” 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
Dep.Tudor-Vlad Benga-USR 
Grupurile parlamentare ale 
USR din Camera Deputaților și 
Senat 
 

Motivația: „Reabilitarea celor 
două secţiuni de cale ferata 
Braşov - Apata şi Cata - 
Sighişoara, în lungime totală de 
86 de kilometri, va contribui la 
atingerea obiectivului principal 
de promovare a mobilităţii 
sustenabile pe secţiunea 
Frontiera Ungara - Curtici - 
Arad - Simeria - Sighişoara - 
Braşov, prin: creşterea vitezei 
de circulaţie la 160 km/h, 
reducerea duratei de transport, 
creşterea siguranţei feroviare, 
facilităţi pentru accesul 
persoanelor cu mobilitate 
redusă, introducerea sistemelor 
moderne de semnalizare şi de 
management al traficului, 
respectiv îmbunătăţirea 
gradului de confort oferit 
călătorilor în staţiile de cale 
ferată”. 
Cele trei subsecțiuni se afla în 
procedura de licitatie, urmând 
să avem un caștigător al 
licitației in perioada urmatoare. 
Astfel este imperios necesară 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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alocarea unei sume de bani 
care sa poată reprezenta cel 
putin avansul ce trebuie platit 
constructorului după finalizarea 
procedurilor de atribuire a 
contractului. 
Sursa de finanțare:Diminuarea 
cu 300.000 mii lei a sumelor 
atribuite pentru obiectivul de 
investitii 1218. (Credite de 
angajament) 
Sumele alocate pentru acest 
obiectiv de investitii sunt mult 
mai mari decat capacitatea 
actuala de absorbtie a 
proiectului.  
Diminuarea cu 100.000 mii lei a 
sumelor atribuite pentru 
capitolul 5001 titlul 40: “TITLUL 
IV SUBVENȚII”. (Credite 
bugetare) 
 

117.  Anexa nr. 3/24 Alocarea a 10.000 mii lei pentru 
proiectul de “Revizuire a 
Studiului de Fezabilitate pentru 
reabilitarea linei de cale ferată 
Predeal - Brașov, componentă 
a Coridorului Rin-Dunăre” 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 

Motivația:Acest proiect este 
unul de importanta strategica 
find singurul tronson al căii 
ferate Curtici - Arad - Simeria - 
Sighişoara - Braşov - Bucuresti 
- Constanta care nu are o 
perspectiva de realizare in 
ciuda faptului ca este eligibil 
pentru a primii finantare 
europeana. Pentru a absorbii o 
suma cat mai mare de bani din 
fondurile europene alocate 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
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din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Tudor-Vlad Benga-USR 
Grupurile parlamentare ale 
USR din Camera Deputaților și 
Senat 
 

Romaniei trebuie sa pregatim 
inclusiv proiectul de “Reabilitare 
a căii ferate Predeal-Brasov”. In 
prezent viteza de proiectare a 
acestui tronson de cale ferata 
este mica, neputand astfel 
concura cu transportul rutier. 
Calea ferata Bucuresti – Brasov 
este una din cele mai 
aglomerate sectiuni ale retelei 
feroviare a Romaniei, iar 
conform analizei AECOM 
traficul pe calea ferată dintre 
Bucuresti si Brasov va creste 
cu 130% pana in 2030. 
Sursa de finanțare:Diminuarea 
cu 10.000 mii lei a sumelor 
atribuite pentru capitolul 5001 
titlul 40: “TITLUL IV 
SUBVENȚII”. (Credite 
bugetare) 
 

fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2018, în programul 
de investiții publice al MT la 
această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 88.884 mii lei. Conform legii, 
aceste cheltuieli se detaliază 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 

- potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

118.  Anexa nr. 3/24 Alocarea a 14.314 mii lei pentru 
proiectul “Revizuire Studiu de 
Fezabilitate pentru Autostrada 
Sibiu-Fagaras”. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 

Motivația:Finalizarea Revizuirii 
Studiului de Fezabilitate pentru 
autostrada Fagaras-Sibiu va fi 
realizata in cursul anului 2018, 
iar pana in prezent nu a fost 
platit decat avansul pentru 
acest obiectiv de investitii.  
Sursa de finanțare:Diminuarea 
cu 14.314 mii lei a sumelor 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
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pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Tudor-Vlad Benga-USR 
Grupurile parlamentare ale 
USR din Camera Deputaților și 
Senat 
 

atribuite pentru capitolul 5001 
titlul 40: “TITLUL IV 
SUBVENȚII”. (Credite 
bugetare) 
 

cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2018, în programul 
de investiții publice al MT la 
această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 88.884 mii lei. Conform legii, 
aceste cheltuieli se detaliază 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 

- potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

119.  Anexa nr. 3/24 Alocarea a 9.876 mii lei 
Studiului de Fezabilitate pentru 
realizarea unui tunel rutier pe 
sub pasul Oituz care sa poate fi 
ulterior integrat la nivel de half- 
profile in viitoarea autostrada 

Motivația:Interconectarea 
tuturor regiunilor tarii ar trebui 
sa fie o prioritate nationala, iar 
autostrada Brasov-Bacau ar fi 
cea simpla si ieftina alternativa 
de trecere a Carpatilor 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
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Brasov-Bacau. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Tudor-Vlad Benga-USR 
Grupurile parlamentare ale 
USR din Camera Deputaților și 
Senat 
 

Orientali. De asemenea este 
important sa incepem cu 
sectiunele ce pot avea cel mai 
mare impact asupra timpilor de 
parcurs astfel ca realizarea unui 
tunel pe sub Pasul Oituz ar 
putea scurta timpul de parcurs 
cu pana la 20 min. 
Sursa de finanțare:Diminuarea 
cu 9.000 mii lei a sumelor 
atribuite pentru obiectivul de 
investitii 1218. (Credite de 
angajament) 
Diminuarea cu 876 mii lei a 
sumelor atribuite pentru 
capitolul 5001 titlul 40: “TITLUL 
IV SUBVENȚII”. (Credite 
bugetare) 
 

ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2018, în programul 
de investiții publice al MT la 
această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 88.884 mii lei. Conform legii, 
aceste cheltuieli se detaliază 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 

- potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

120.  Anexa nr. 3/24 Alocarea a 20.000 mii lei pentru 
realizarea Studiului de 
Fezabilitate al autostrazii 

Motivația:Acesta este unul din 
pasii necesari in realizarea unui 
sistem de autostrazi care sa 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Cheltuielile pentru 
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Brasov-Bacau. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Tudor-Vlad Benga-USR 
Grupurile parlamentare ale 
USR din Camera Deputaților și 
Senat 
 

poata conecta toate regiunile 
tari intre ele. Prin pasul Oituz se 
afla cea mai usoara si implicit 
cea mai ieftin de realizat trecere 
a Muntilor Carpatilor pentru 
constructia unei viitoare 
autostrazi care sa lege Moldova 
de Vestul Europei. Conform 
Masterplanului General de 
Transport al Romaniei costul 
estimat al acestei investitii este 
de 1845,45 mil euro. 
Autostrada Bacau - Brasov este 
situata pe reteaua TEN-T 
Comprehensive, iar conform 
proiectului Programului 
Operational Infrastructura Mare 
(POIM) aferent exercitiului 
financiar european 2014-2020, 
rutele de pe reteaua TEN-T 
Comprehensive (autostrazi, 
drumuri expres sau alte drumuri 
noi) pot fi finantate 
nerambursabil din Fondul de 
Dezvoltare Regionala. 
Sursa de finanțare:Diminuarea 
cu 18.000 mii lei a sumelor 
atribuite pentru obiectivul de 
investitii 1218. (Credite de 
angajament) 
Diminuarea cu 2.000 mii lei a 
sumelor atribuite pentru 
capitolul 5001 titlul 40: “TITLUL 
IV SUBVENȚII”. (Credite 

studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2018, în programul 
de investiții publice al MT la 
această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 88.884 mii lei. Conform legii, 
aceste cheltuieli se detaliază 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 

- potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 117 - 

bugetare) 
 
 
 

121.  Anexa nr. 3/24 Suplimentarea cu 1.000 mii lei 
a creditelor bugetare si cu 
70.000 mii lei a creditelor de 
angajament pentru demararea 
procedurilor premergatoare 
constructiei segmentului de 
Autostrada Cristian-Codlea. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Tudor-Vlad Benga-USR 
Grupurile parlamentare ale 
USR din Camera Deputaților și 
Senat 
 

Motivația:Acest segment de 
autostrada de aproximativ 14 
km, ar putea deservi drept 
centura ocolitoare pentru 
localitatile Codlea si Cristian. 
In prezent acest segment de 
autostrada este parte a doua 
obiective de investitii: 
“AUTOSTRADA BRASOV - 
TARGU MURES - CLUJ - 
ORADEA“ si “AUTOSTRADA 
BRASOV - TARGU MURES - 
CLUJ - ORADEA, avand 
indicatorii tehnico-economici 
aprobati, studiu de fezabilitate, 
cat si un acord de mediu. 
Sursa de finanțare:Diminuarea 
cu 70.000 mii lei a sumelor 
atribuite pentru obiectivul de 
investitii 983. (Credite de 
angajament) 
Diminuarea cu 1.000 mii lei a 
sumelor atribuite pentru 
capitolul 5001 titlul 40: “TITLUL 
IV SUBVENȚII”. (Credite 
bugetare) 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2018, în programul 
de investiții publice al MT la 
această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 88.884 mii lei. Conform legii, 
aceste cheltuieli se detaliază 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 

- potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
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credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

122.  Anexa nr. 3/24 Alocarea a 1000 mii lei pentru 
realizarea unui studiu de 
fezabilitate pentru latirea 
actualei Strazi a Institutului din 
Brasov, conectarea acesteia cu 
Varianta Ocolitoare si 
prelungirea acesteia pana in 
zona terminalului Aeroportului 
International Brasov-Ghimbav. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Tudor-Vlad Benga-USR 
Grupurile parlamentare ale 
USR din Camera Deputaților și 
Senat 
 

Motivația:Zona din 
proximitatea Strazi a Institutului 
este in plina dezvoltare, aici 
urmand sa fie realizate o serie 
de obiective de investitii de 
interes national cum ar fi: 
Aeroportul International Brasov-
Ghimbav, Noul Spital al 
Brasovului, Nou Sediu al SRI, 
Institutul de Cercetare 
Dezvoltare Inovare Produse 
High tech pentru Dezvoltare 
Durabilă, Institutul Național de 
Cercetare - Dezvoltare pentru 
Cartof și Sfeclă de Zahăr, IAR 
Ghimbav, Airbus Helicopters 
etc. 
Latirea, conectarea cu centura 
ocolitoare si prelungirea acestei 
strazi pana in zona aeroportului 
vor fi imperios necesare in 
perioada urmatoare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2018, în programul 
de investiții publice al MT la 
această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 88.884 mii lei. Conform legii, 
aceste cheltuieli se detaliază 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 

- potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 119 - 

priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

123.  Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2018 
 
Anexa 3/24/02, 
Capitolul 84.01-Transporturi,  
Subcapitol 03-Transport rutier, 
Paragraf 01-Drumuri și poduri 
 

Alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru realizarea etapelor I si II 
conform  HG 907/2016  ( nota 
conceptuală,  temă de 
proiectare,  studiul de 
prefezabilitate/ studiul de 
fezabilitate sau documentaţia 
de avizare a lucrărilor de 
intervenţii)   a obiectivului de 
investitii ce vizeaza construirea 
drumului  expres Bacău – 
Focșani – Brăila – Galați – 
Giurgiulești 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Bogdan-Ionel Rodeanu-
USR 

Motivația:Investiția este 
necesară în scopul creșterii 
conectivității rutiere la nivelul 
teritoriului 
național/regional/zonal prin 
dezvoltarea unor infrastructuri 
majore de transport – drum 
expres Bacău – Focșani – 
Brăila – Galați – Giurgiulești.  
Optimizarea acestei conectări 
rutiere este necesară pentru 
realizarea obiectivului 
operational de eficientizare a 
conectivității rutiere în zonele 
de interconectare regională și 
extracomunitară. 
Din evaluările si prognozele 
făcute în cadrul realizării 
Masterplan-ului de transport, 
realizarea acestui drum expres 
prezintă performanțe 
economice excelente (RBC de 
2,63). Pe acest corridor doar 
numarul autocarelor, al 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2018, în programul 
de investiții publice al MT la 
această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 88.884 mii lei. Conform legii, 
aceste cheltuieli se detaliază 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 

- potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
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Sen.George Edward Dircă-USR 
Grupurile parlamentare ale 
USR din Camera Deputaților și 
Senat 
 

autoturismelor si al camioanelor 
care au tranzitat judetul Galati, 
spre si dinspre punctele de 
frontiera cu Republica Moldova 
de pe teritoriul Galatiului ( 
PCTF Galati rutier si PCTF 
Oancea ) a crescut de la 
453.900 de unitati in anul 2014 
la 822.877 in anul 2016. 
Aproximativ întregul volum de 
trafic deficitar existent pe 
coridorul cel mai apropiat poate 
trece pe noul traseu.  
Demararea realizării acestui 
drum expres este esențială 
pentru un areal care se 
caracterizează printr-un  
potențial economic în creștere, 
un nucleu administrativ format 
din cel puțin 5 centre urbane 
mari conectate la o capacitate 
de tranzit de frontieră complex. 
Sursa de finanțare:Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, la 
capitolul 50.01, titlul 51, articolul 
02, alineatul 38, ”Programul 
Național de Dezvoltare Locală” 
cu suma de 500 mii lei. 
 

500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

124.  Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2018 

Alocarea sumei de 600 mii lei 
pentru realizarea etapelor I si II 

Motivația:Investiția este 
necesară în scopul creșterii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
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Anexa 3/24/02, 
Capitolul 84.01-Transporturi,  
Subcapitol 03-Transport rutier, 
Paragraf 01-Drumuri și poduri 

conform  HG 907/2016  ( nota 
conceptuală,  temă de 
proiectare,  studiul de 
prefezabilitate/ studiul de 
fezabilitate sau documentaţia 
de avizare a lucrărilor de 
intervenţii)   a obiectivului de 
investitii ce vizeaza construirea 
sectorului de drum Focșani – 
Brăila – Giurgiulești a drumului  
expres Bacău – Focșani – 
Brăila – Galați – Giurgiulești 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Bogdan-Ionel Rodeanu-
USR 
Sen.George Edward Dircă-USR 
Grupurile parlamentare ale 
USR din Camera Deputaților și 
Senat 
 

conectivității rutiere la nivelul 
teritoriului 
național/regional/zonal prin 
dezvoltarea unor infrastructuri 
majore de transport – sector de 
drum Focșani – Brăila – 
Giurgiulești a drumului  expres 
Bacău – Focșani – Brăila – 
Galați - Giurgiulești 
Optimizarea acestei conectări 
rutiere este necesară pentru 
realizarea obiectivului 
operational de eficientizare a 
conectivității rutiere în zonele 
de interconectare regională și 
extracomunitară. 
Din evaluările si prognozele 
făcute în cadrul realizării 
Masterplan-ului de transport, 
realizarea acestui sector de  
drum expres prezintă 
performanțe economice 
excelente (RBC de 2,63). Pe 
acest coridor doar numarul 
autocarelor, al autoturismelor si 
al camioanelor care au tranzitat 
judetul Galati, spre si dinspre 
punctele de frontiera cu 
Republica Moldova de pe 
teritoriul Galatiului ( PCTF 
Galati rutier si PCTF Oancea ) 
a crescut de la 453.900 de 
unitati in anul 2014 la 822.877 
in anul 2016. 

- Cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2018, în programul 
de investiții publice al MT la 
această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 88.884 mii lei. Conform legii, 
aceste cheltuieli se detaliază 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 

- potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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Aproximativ întregul volum de 
trafic deficitar existent pe 
coridorul cel mai apropiat poate 
trece pe noul traseu.  
Demararea realizării acestui 
drum expres este esențială 
pentru un areal care se 
caracterizează printr-un  
potențial economic în creștere, 
un nucleu administrativ format 
din cel puțin 3 centre urbane 
mari conectate la o capacitate 
de tranzit de frontieră complex. 
Sursa de finanțare:Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, la 
capitolul 50.01, titlul 51, articolul 
02, alineatul 38, ”Programul 
Național de Dezvoltare Locală” 
cu suma de 300 mii lei. 
 

 

125.  Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2018 
 
Anexa 3/24/02, 
Capitolul 84.01-Transporturi,  
Subcapitol 03-Transport rutier, 
Paragraf 01-Drumuri și poduri 

Alocarea sumei de 600 mii lei 
pentru realizarea etapelor I si II 
conform  HG 907/2016  ( nota 
conceptuală,  temă de 
proiectare,  studiul de 
prefezabilitate/ studiul de 
fezabilitate sau documentaţia 
de avizare a lucrărilor de 
intervenţii)   a obiectivului de 
investitii ce vizeaza construirea 
drumului  expres Găești – 

Motivația:Investiția este 
necesară în scopul creșterii 
conectivității rutiere la nivelul 
teritoriului 
național/regional/zonal prin 
dezvoltarea unor infrastructuri 
majore de transport – drum 
expres Găești – Ploiești – 
Buzău - Brăila 
Optimizarea acestei conectări 
rutiere este necesară pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
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Ploiești – Buzău – Brăila. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Bogdan-Ionel Rodeanu-
USR 
Sen.George Edward Dircă-USR 
Grupurile parlamentare ale 
USR din Camera Deputaților și 
Senat 
 

realizarea obiectivului 
operational de eficientizare a 
conectivității rutiere în zonele 
de interconectare regională și 
extracomunitară. 
Din evaluările si prognozele 
făcute în cadrul realizării 
Masterplan-ului de transport, 
realizarea acestui drum expres 
prezintă performanțe 
economice excelente. 
Proiectul asigură de asemenea, 
un traseu de bună calitate 
pentru vehiculele de transport 
mărfuri între centrul industrial 
Craiova, Pitești și Ploiești și 
Galați – Brăila, Giurgiulești 
punct frontieră, port și zonă 
liberă. Analiza fluxului de 
trafic din Modelul Național de 
Transport arată că standardul 
potrivit pentru acest proiect este 
drumul expres. 
Sursa de finanțare:Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, la 
capitolul 50.01, titlul 51, articolul 
02, alineatul 38, ”Programul 
Național de Dezvoltare Locală” 
cu suma de 600 mii lei. 
 

studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2018, în programul 
de investiții publice al MT la 
această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 88.884 mii lei. Conform legii, 
aceste cheltuieli se detaliază 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 

- potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

126.  Legea Bugetului de Stat pe Alocarea sumei de 400 mii lei Motivația:Investiția este Se propune respingerea 
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anul 2018 
 
Anexa 3/24/02, 
Capitolul 84.01-Transporturi,  
Subcapitol 03-Transport rutier, 
Paragraf 01-Drumuri și poduri 

pentru realizarea etapelor I si II 
conform  HG 907/2016  ( nota 
conceptuală,  temă de 
proiectare,  studiul de 
prefezabilitate/ studiul de 
fezabilitate sau documentaţia 
de avizare a lucrărilor de 
intervenţii)   a obiectivului de 
investitii ce vizeaza construirea 
sectorului de drum Buzău – 
Brăila a drumului  expres 
Găești – Ploiești – Buzău – 
Brăila. 
 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Bogdan-Ionel Rodeanu-
USR 
Sen.George Edward Dircă-USR 
Grupurile parlamentare ale 
USR din Camera Deputaților și 
Senat 
 

necesară în scopul creșterii 
conectivității rutiere la nivelul 
teritoriului 
național/regional/zonal prin 
dezvoltarea unor infrastructuri 
majore de transport – sector de 
drum Buzău – Brăila a drumului  
expres Găești – Ploiești – 
Buzău – Brăila 
Optimizarea acestei conectări 
rutiere este necesară pentru 
realizarea obiectivului 
operational de eficientizare a 
conectivității rutiere în zonele 
de interconectare regională și 
extracomunitară. 
Din evaluările si prognozele 
făcute în cadrul realizării 
Masterplan-ului de transport, 
realizarea acestui drum expres 
prezintă performanțe 
economice excelente. 
Proiectul asigură de asemenea, 
un traseu de bună calitate 
pentru vehiculele de transport 
mărfuri a 3 centre urbane mari, 
Buzău, Galați – Brăila, 
Giurgiulești punct frontieră, port 
și zonă liberă cu bretelele 
interregionale de transport si 
tranzit marfă.  Analiza fluxului 
de 
trafic din Modelul Național de 
Transport arată că standardul 

amendamentului, întrucât: 
- Cheltuielile pentru 

studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2018, în programul 
de investiții publice al MT la 
această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 88.884 mii lei. Conform legii, 
aceste cheltuieli se detaliază 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 

- potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
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potrivit pentru acest proiect este 
drumul expres. 
Sursa de finanțare:Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, la 
capitolul 50.01, titlul 51, articolul 
02, alineatul 38, ”Programul 
Național de Dezvoltare Locală” 
cu suma de 400 mii lei. 
 

în programul de investiţii. 
 

127.  Anexa 3/24/29 Ministerul 
Transporturilor//Capitolul 5000/ 
Grupa 70/ CHELTUIELI DE 
CAPITAL 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
(autostrăzi, variante ocolire 
localități) 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3/24/29 Ministerul 
Transporturilor Capitolul 
5000/Grupa 70/ Cheltuieli de 
capital cu suma de 500 mii de 
lei în vederea finanţării 
cheltuielilor  
pentru întocmirea studiului de 
prefezabilitate, fezabilitate și a 
documentatiei tehnico - 
economice aferente proiectului 
de infrastructura rutiera pentru 
Varianta ocolire Sighișoara  
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 

Motivația:Municipiul 
Sighișoara, traversat de Drumul 
European 60, este sufocat și 
poluat din cauza traficului de 
tonaj greu care tranzitează 
localitatea, soluția fiind 
realizarea unei variante de 
ocolire a localității. 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 500 mii 
de lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/28/Ministerul 
Comunicațiilor și Societății 
Internaționale/Capitolul 
5001/72/TITLUL XIV ACTIVE 
FINANCIARE 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2018, în programul 
de investiții publice al MT la 
această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 88.884 mii lei. Conform legii, 
aceste cheltuieli se detaliază 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 
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Dep.Lavinia Cosma-USR 
Grupurile parlamentare ale 
USR din Camera Deputaților și 
Senat 
 

- potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

128.  Anexa 3/24/29 Ministerul 
Transporturilor//Capitolul 5000/ 
Grupa 70/ CHELTUIELI DE 
CAPITAL 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
(autostrăzi, variante ocolire 
localități) 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3/24/29 Ministerul 
Transporturilor Capitolul 
5000/Grupa 70/ Cheltuieli de 
capital cu suma de 1.000 mii de 
lei în vederea finanţării 
cheltuielilor  
pentru întocmirea  
obiectivului de investiții 
Autostrada Unirii 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 

Sursa de finanțare:Diminuarea 
cu suma de 1.000 mii de lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/28/Ministerul 
Comunicațiilor și Societății 
Internaționale/Capitolul 
5001/72/TITLUL XIV ACTIVE 
FINANCIARE 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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Dep.Lavinia Cosma-USR 
Grupurile parlamentare ale 
USR din Camera Deputaților și 
Senat 
 

129.  Anexa 3/24 

Capitolul 8401 
TRANSPORTURI, Grupa 51 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, 
Grupa 51 , Articol 01, Alineat 28 
Titlul VI, art. 1 Transferuri de 
Capital. 

Se propune majorarea cu 200 

000 de mii de lei pentru 

Modernizarea  infrastructurii 

rutiere pe tronsonul de drum 

DN17D între Cârlibaba și 

Beclean ca rută alternativă la 

E58 în tranzitul dintre Suceava 

si Cluj prin județul Bistrița-

Năsăud 

 

Dep.Cristina-Ionela Iurișniți-

USR 

Grupurile parlamentare ale 
USR din Camera Deputaților și 
Senat 
 

Sursa de finanțare:Prin 

redistribuire între unitatile 

administratiei publice, prin 

micsorarea bugetului privind 

Capitolul 6001 APĂRARE 

 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul de buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018. 
Responsabilitatea stabilirii 
priorităților în realizarea 
obiectivelor de investiții şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

130.  Anexa 3/24 

 

Capitolul 8401 
TRANSPORTURI, Grupa 51 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE 

Se propune majorarea cu  

5 000  mii  lei pentru Refacerea 

infrastructurii pentru Strada 

Aerodromului din municipiul 

Bistrița care leagă E58 de pe 

DN17 cu DNC8  

Motivația:Acest traseu poate fi 
folosit ca intrare alternativă în 
oraș atât pentru mijloacele de 
transport care vin dinspre 
Suceava pentru intrarea în oraș 
cât și pentru descongestionarea 
traficlui rutier prin ocolirea 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul de buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
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ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, 
Grupa 51 , Articol 01, Alineat 28 
Titlul VI, art. 1 Transferuri de 
Capital. 

 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 

Dep.Cristina-Ionela Iurișniți-

USR 

Grupurile parlamentare ale 
USR din Camera Deputaților și 
Senat 
 

orasului Bistrița , trecand de pe 
DN17 pe DJ173 spre comuna 
Șieu pentru evitarea aglomerării 
și fluidizarea traficului. 
Sursa de finanțare:Se 
diminueaza din suma de 
170.000 alocata  in bugetul 
MCSI , anexa nr, 3 / 28 la 
capitolul 5001 , titlul 72, art.01, 
alin. 01 pentru bugetul Postei 
Romane pentru plata datoriilor 
istorice, cu suma de 5000 mii 
lei  
 

au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018. 
Responsabilitatea stabilirii 
priorităților în realizarea 
obiectivelor de investiții şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

131.  ANEXA nr. 3/ 24 Studiu de fezabilitate și 
execuție pentru reabilitare 
porțiune de drum și pod peste 
râul Crasna pe drumul național 
24. O porțiune de drum de 
aproximativ 400 de metri între 
sensul giratoriu din zona 
localității Crasna și podul peste 
râul Crasna. 
Alocarea a 500 mii lei. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 

Motivația:Această porțiune de 
drum nu a fost inclusă în 
proiectul de reabilitare a DN 24, 
iar podul peste râul Crasna este 
de fapt o improvizație, ce 
permite un singur sens de mers 
și îngreunează circulația în 
acea zonă, mărind timpul de 
parcurgere a traseului ce trece 
prin acel punct și în plus 
necesită reparații lunare. 
Sursa de finanțare:Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale (anexa nr. 3/28) 
la capitolul 5001, titlul 72, 
articolul 01, alineatul 01, 
“Participare la capitalul social al 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2018, în programul 
de investiții publice al MT la 
această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 88.884 mii lei. Conform legii, 
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Dep.Mihai Botez-USR 
Grupurile parlamentare ale 
USR din Camera Deputaților și 
Senat 
 

societăților comerciale” cu 
suma de 500 mii lei. 
 

aceste cheltuieli se detaliază 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 

- potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

132.  Anexa 3/24, Ministerul 
Transporturilor, 
Cheltuieli de investiții / 
Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate și alte studii 
 
 

Alocarea a 20.000 mii lei pentru 
realizarea studiilor de 
fezabilitate și a documentațiilor 
de execuție pentru Autostrada 
Iași-Targu Mureș.  
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Cosette-Paula Chichirău-

Motivația:Autostrada Est - Vest 
este singura alternativă pentru 
traficul național și internaţional 
de tranzit care se va desfăşura 
între Coridoarele de Transport 
Pan-european nr. IV şi IX. 
Necesarul de finanţare pentru 
obiectivul menţionat este de 
4.071 milioane Euro, astfel: 
- Tronsonul Târgu-Mureș – 
Târgu-Neamț = valoarea 
estimată este de 2.942,00 
milioane Euro. Perioada de 
realizare a Studiului de 
Fezabilitate și a Proiectului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2018, în programul 
de investiții publice al MT la 
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USR 
Grupurile parlamentare ale 
USR din Camera Deputaților și 
Senat 
 
 

Tehnic: 2018 - 2019; 
- Tronsonul Târgu-Neamț – Iași 
– Ungheni = valoarea estimată 
este de 1.129,00 milioane Euro. 
Perioada de realizare a 
Studiului de Fezabilitate și a  
Proiectului Tehnic: 2018-2019. 
Perioada de execuție a 
lucrărilor: 2019 - 2022. 
Sumele sunt necesare pentru 
realizarea studiilor de 
fezabilitate și a documentelor 
de execuție. 
Sursa de finanțare:Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale (anexa nr. 3/28) 
la capitolul 5001, titlul 72, 
articolul 01, alineatul 01, 
“Participare la capitalul social al 
societăților comerciale” cu 
20.000 mii lei. 
 

această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 88.884 mii lei. Conform legii, 
aceste cheltuieli se detaliază 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 

- potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

133.  Anexa nr. 3 – Sinteza politicilor 
și a programelor bugetare 
finanțate prin buget, Capitolul 
bugetar 5, Pct. 5 Programul de 
reparații curente la 
infrastructura ferată publică. 
 

Se alocă suma de 1.000.000 
mii lei pentru Capitolul bugetar 
5, Pct. 5 Programul de reparații 
curente la infrastructura ferata 
publică, Sinteza politicilor și a 
programelor bugetare finanțate 
prin buget, Anexa 03. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 

Motivația:Având în vedere 
starea infrastructurii feroviare, 
sunt impetuos necesare 
alocarea unor sume mai mari 
pentru repararații. Dacă în 
1989, viteza medie de circulație 
a trenurilor era de 60 de 
kilometrii pe oră, s-a ajuns ca în 
prezent să scadă la 42 de 
kilometrii pentru trenurile de 
călători și 17 kilometrii pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul de buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018. 
Responsabilitatea stabilirii 
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Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Sen.Silvia Monica DINICĂ-USR 
Grupurile parlamentare ale 
USR din Camera Deputaților și 
Senat 
 

transportul de marfă. Din 
informațiile publice, Ministerul 
Transporturilor vorbește de un 
necesar de investiții de 5,5 
miliarde lei, astfel încât este 
necesar să ne apropiem cât 
mai mult cu putință de această 
sumă. 
Sursa de finanțare:Se va 
diminua cu 1.000.000 mii lei a 
Cap. 5100, Titlul XVI din Anexa 
nr. 3/ 15 / 01, Ministerul 
Devoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene.  

priorităților în realizarea 
obiectivelor de investiții şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

134.  SINTEZA POLITICILOR ȘI A 
PROGRAMELOR BUGETARE 
FINANȚATE PRIN BUGET, 
Capitolul 5, Pct.6 Programul de 

modernizare a mijloacelor de 

transport feroviar  
 
 

Se propune alocarea sumei de 
11.908 mii lei pentru programul 
de modernizare a mijloacelor 
de transport feroviar 
  
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Sen.Silvia Monica DINICĂ-USR 
Grupurile parlamentare ale 
USR din Camera Deputaților și 
Senat 
 

Motivația:În prezent, 
aproximativ 85% din 
locomotivele folosite de CFR 
Călători pentru transportul 
pasagerilor au o vechime 
cuprinsă între 30 și 50 de ani, 
iar alte 13% au între 25-30 ani. 
In România, sosirea la 
destinație cu întârzieri de zeci 
de minute este o obișnuiță 
pentru cei care călătoresc pe 
calea ferată. 
Pentru programul de 
modernizare a mijloacelor de 
transport feroviar au fost 
cheltuiți, în anul 2016, 11.908 
mii lei, în timp ce, pentru anul 
2017 nu au mai fost alocate 
fonduri. Întrucât, transportul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sumele stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate de catre acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 132 - 

călătorilor trebuie să se 
desfășoare în condiții de 
siguranță și, în același timp, 
este recomandat să se 
realizeze în condiții optime din 
punct de vedere al gradului de 
confort se propune acest 
amendament.. Trebuie, de 
asemenea, ținut cont și de 
faptul că nevoia de a moderniza 
mijloacele de transport feroviar 
vechi este în continuare de 
actualitate.  
Sursa de finanțare: 
1. Se diminuează cu 9.819 mii 
lei Cap. 6700, Indicator 
CULTURA, RECREERE SI 
RELIGIE 
2. Se diminueaza cu 2.089 mii 
lei a Gr. 20 TITLUL II BUNURI 
SI SERVICII 
 

135.  Anexa nr. 3 / 24 / 01 Pag. 2 - 

SINTEZA fondurilor alocate pe 

surse si pe titluri de cheltuieli pe 
anii 2016-2021,  Cap. 6700, 
Indicator CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 

Se propune reducerea integrală 
a celor 9.819 mii lei alocați 
pentru capitolul CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE. Cei 
9.819 mii lei vor fi alocați către 
programul de modernizare a 
mijloacelor de transport 
(SINTEZA POLITICILOR ȘI A 
PROGRAMELOR BUGETARE 
FINANȚATE PRIN BUGET, 
Capitolul 5, Pct.6) 
 

Motivația:Se va realiza un 
transfer al sumelor alocate 
initial la Cap.  6700, Indicator 
CULTURA, RECREERE SI 
RELIGIE către programul de 
modernizare a mijloacelor de 
transport. Investirea acestei 
sume în siguranța pasagerilor 
care circulă utilizând mijloacele 
de transport feroviar are un 
grad mai ridicat de utilitate, pe 
termen scurt, mediu și lung. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sumele stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate de catre acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
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Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Sen.Silvia Monica DINICĂ-USR 
Grupurile parlamentare ale 
USR din Camera Deputaților și 
Senat 
 

 
 

136.  Anexa nr. 3 / 24 / 01 Pag. 1- 

SINTEZA fondurilor alocate pe 

surse si pe titluri de cheltuieli pe 
anii 2016-2021,  Gr. 20, TITLUL 

II BUNURI SI SERVICII  

Se propune reducerea 
creditelor bugetare alocate 
pentru bunuri și servicii până la 
10.742 mii lei.  
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Sen.Silvia Monica DINICĂ-USR 
Grupurile parlamentare ale 
USR din Camera Deputaților și 
Senat 
 

Motivația:Se va aloca, în anul 
2018, o sumă de bani din 
bugetul de stat de 10.742 mii 
lei, echivalentă cu execuția 
preliminară pentru anul 2017. 
Procentul de creștere de 30,39 
comparativ cu anul anterior 
este foarte mare.  
Mențiune: 
2.089 mii lei a Gr. 20 TITLUL II 
BUNURI SI SERVICII se vor 
aloca SINTEZA POLITICILOR 
ȘI A PROGRAMELOR 
BUGETARE FINANȚATE PRIN 
BUGET, Capitolul 5, Pct.6 
Programul de modernizare a 
mijloacelor de transport feroviar  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sumele stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate de catre acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

137.  Anexa nr. 3/24/29 Se propune suplimentarea de 
credite bugetare pentru 
proiectul „MODERNIZARE DN 

Motivația:Mobilitatea 
argeșenilor din localitățile de pe 
axa Vedea – Poiana Lacului – 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
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67 B SCOARȚA-PITEȘTI 
KM.0+000 - 188+200” – cod 
obiectiv 714 - cu valoarea de 
45.000 mii lei. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Liviu-Ionuț Moșteanu-USR 
Grupurile parlamentare ale 
USR din Camera Deputaților și 
Senat 
 

Moșoaia – Smeura este 
esențială pentru contribuția 
importantă adusă economiei 
județului prin activități în zona 
metropolitană a Piteștiului. 
Contractul de execuție lucrări 
pentru proiectul de 
infrastructură rutieră 
„MODERNIZARE DN 67 B 
SCOARȚA-PITEȘTI KM.0+000 
- 188+200” a fost reziliat. 
CNAIR a anuntat reluarea 
licitatiei pe tronsoane in 2017, 
insa nu s-a demarat proiectul. 
In proiectul de buget este 
propusa suma de 1897 mii lei, o 
suma infima pentru 
dimensiunea acestui proiect. 
Sursa de finanțare:Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale (anexa nr. 3/28) 
la capitolul 5001, titlul 72, 
articolul 01, alineatul 01, 
“Participare la capitalul social al 
societăților comerciale” cu 
suma de 45.000 mii lei. 
 

finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

138.  Anexa nr. 3/24/29 Se propune alocarea de credite 
bugetare pentru proiectul 
“Modernizare DN 73 C 
Campulung - Curtea de Arges” 
cu valoarea de 3.000 mii lei 
 

Motivația:Acest drum aflat 
momentan intr-o stare 
deplorabila are nevoie de 
lucrari ample de consolidare in 
cateva zone de alunecari de 
teren.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
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Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Liviu-Ionuț Moșteanu-USR 
Grupurile parlamentare ale 
USR din Camera Deputaților și 
Senat 
 

Alocarea acestei sume in 2018 
ar permite contractarea si 
demararea unui studiu de 
fezabilitate. 
Sursa de finanțare:Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale (anexa nr. 3/28) 
la capitolul 5001, titlul 72, 
articolul 01, alineatul 01, 
“Participare la capitalul social al 
societăților comerciale” cu 
suma de 3.000 mii lei. 
 
 
 

stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

139.  Anexa nr. 3/24 Se alocă suma de 23.000 mii 
Lei pentru continuarea şi 
finalizarea lucrărilor de 
modernizare ale Aeroportului 
Baia Mare. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Duruș Vlad Emanuel-USR 
Grupurile parlamentare ale 
USR din Camera Deputaților și 
Senat 

Motivația:Această finanţare 
este fundamentală pentru 
finalizarea lucrărilor la 
aerogară. Redeschiderea 
aeroportului (închis acum 3 ani, 
în vederea acestor lucrări de 
modernizare) este necesară 
pentru revitalizarea economiei 
din judeţul Maremureş şi nu 
numai. 
Sursa de finanţare: Se 
diminuează capitolul 5001 
„Cheltuieli - buget de stat”, 
paragraful 51, Titlul VI 
„Transferuri între unități ale 
administrației publice”, articolul 
02 „Transferuri de capital”, 
alineatul 38, „Programul 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul de buget pentru toți 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2017. 
Aeroportul Baia Mare este 
aeroport de interes local, iar 
lucrările pentru dezvoltarea şi 
modernizarea acestuia se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor publice locale.    
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 Național de Dezvoltare Locală” 
cu suma de 23.000 mii lei. 
 

140.  Anexa nr. 3/24 
Capitolul 8401 
Titlul 55 
Articolul 01 
Alineat 12 
“Investiții ale agenților 
economici cu capital de stat” 

Se propune alocarea de credite 
bugetare de 10.000 mii lei 
pentru obiectivul de investiții 
PASAJ SUPRATERAN PE DJ 
602 CENTURA BUCURESTI 
DOMNEȘTI, cod obiectiv 1122. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Cătălin Drulă-USR 
Dep.Ionuț Moșteanu-USR 
Grupurile parlamentare ale 
USR din Camera Deputaților și 
Senat 
 

Motivația:Este necesară 
alocarea de credite bugetare 
pentru demararea contractului 
în anul 2018. Pentru acest 
proiect există contract semnat 
deja. 
Lipsa de alocare bugetară va 
duce la neînceperea 
contractului în anul 2018. 
Sursa de finanțare:Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale (anexa nr. 3/28) 
la capitolul 5001, titlul 72, 
articolul 01, alineatul 01, 
“Participare la capitalul social al 
societăților comerciale” cu 
suma de 10.000 mii lei.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului,întrucât 
finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată. 
 

141.  Anexa 3/24/28 – Ministerul 
Transporturilor  
C- Alte cheltuieli de investitii 
 
c) Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 

Se propune alocarea sumei de 
15.200 mii lei destinată 
actualizării pentru autostrada 
Iaşi – Tg. Mureş, a: 

 studiului de fezabilitate, 
proiectului tehnic și autorizației 
de construcție pentru Tronsonul 
Târgu-Mureș- Ditrău - 91.6 km 

 studiului de fezabilitate 
pentru Tronsonul Ditrău - Târgu 

Motivația:În anul 2017 nu s-a 
înregistrat niciun progres în 
sensul realizării primei etape 
pentru demararea construcției 
autostrăzii Târgu Mureș-Iași-
Ungheni, și anume actualizarea 
studiului de fezabilitate și a altor 
documentații necesare. 
Datele Eurostat plasează în 
continuare regiunea de Nord –

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
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Neamț - 118.100 km 

 studiului de fezabilitate 
pentru Tronsonul Târgu Neamț 
-Ungheni - 100.6 km 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Axinte Vasile–PSD 
Dep.Cîtea Vasile–PSD 
Dep.Gavrilă Camelia–PSD 
Dep.Macovei Silviu Nicu–PSD 
Sen.Lupu Victorel–PSD 
Sen.Pănescu Doru-Adrian–
PSD 
Sen.Toma Vasilică–PSD 
Dep.Bănicioiu Nicolae–PSD 
Dep.Ciuhodaru Tudor–PSD 
Dep.Alexe Costel–PNL 
Dep.Bodea Marius–PNL  
Dep.Oprea Dumitru–PNL 
Sen.Scântei Laura-Iuliana–PNL 
Dep.Movilă Petru–PMP 
Dep.Vosganian Varujan–ALDE 
Sen.Lungu Dan–USR 
 

Est în coada clasamentului 
european cu un PIB/locuitor 
sub 40% din media europeană 
Lipsa infrastructurii de transport 
rutier constituie un factor 
decisiv  care contribuie în mod 
nefericit la izolarea Moldovei.și 
menținerea decalajului de 
dezvoltare comparativ cu alte 
regiuni din țară. 
Creșterea bunăstării populației, 
atragerea investitorilor și 
crearea de noi locuri de muncă 
rămân simple deziderate în 
lipsa unui efort vizibil din partea 
autorităților statului, ele fiind 
strâns legate de realizarea 
autostrăzii care să lege 
regiunea Moldovei de Vestul 
României și de Europa. 
Totodată, autostrada urmează 
să lege cele două regiuni 
istorice Moldova de 
Transilvania fiind de o 
importanță strategică și un 
suport vital pentru accelerarea 
procesului de apropiere a 
Republicii Moldova de Europa 
și un factor determinant în 
procesul integrării acesteia în 
Uniunea Europeană. 
Sursa de finanțare:Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute  în Anexa 3/24/28 

„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2018, în programul 
de investiții publice al MT la 
această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 88.884 mii lei. Conform legii, 
aceste cheltuieli se detaliază 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 

- potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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Ministerul Transporturilor A - 
Obiective (proiecte) de investitii 
in continuare 500158 TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE 
DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 
 

142.  anexa 3/24/27 
cod program 603 
“Modernizarea drumurilor 
naționale” 
cod indicator 5001 
 

Se suplimentează în anul 2018 
creditele bugetare cu suma de 
25.000 mii lei.  
În mod corespunzător se 
modifică celelalte anexe la 
bugetul Ministerului 
Transporturilor, după caz. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Corneliu Bichineț-PMP  
 

Motivația:Este necesară 
suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea realizării 
unui sistem rutier adecvat prin 
reabilitarea si modernizarea 
drumurilor nationale de pe raza 
județelelor defavorizate din 
punct de vedere al resurselor 
financiare, așa cum este 
situația în județul Vaslui.  
Sursa de finanțare:Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 25.000 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5401 „Alte servicii publice 
generale”, grupa 50 „Titlul V 
Fonduri de rezervă”, articolul 01 
„Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea nr.500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
 

143.  Ministerul Transporturilor 
Anexa nr. 3/24 
Capitolul 6. Politica în domeniul 
investiților publice 
Proiectele prioritare ale 

Se propune alocarea sumei de 
5.772.000 mii lei pentru  
finanţarea lucrărilor de 
reabilitare a Gării de Nord 
Timişoara, proiect vital pentru 

 Gara de Nord din municipiul 
Timişoara  reprezintă  o 
prioritate strategică atât pentru 
municipiu cât şi pentru 
domeniul infrastructurii şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sumele stabilite pe destinaţii din 
bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
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Ministerului Transporturilor  
pentru anul 2018 și perspectiva 
2019-2021 
Subprogramul Infrastructura 
feroviară 

locuitorii municipiului Timişoara- 
capitală culturală europeană  
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Cornel Mircea 
Sămărtinean-PMP 
 

serviciilor de transport în județul 
Timiș, respectiv  pentru 
regiunea de vest a țării. 
Se solicită admiterea 
amendamentului de reabilitare 
a Gării de Nord din Timişoara    
în vederea creşterii 
competitivităţii economice a 
judeţului Timiş, a regiunii de 
vest a României, şi implicit, 
crearea premiselor și 
oportunităților integrării  
economiei româneşti pe piaţa 
europeană. 
Sursa de finanțare:- din 
bugetul de stat alocat 
Ministerului Transporturilor.  
 

dimensionate de catre acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

144.  Ministerul Transporturilor 
Anexa nr. 3/24 
Capitolul 6. Politica în domeniul 
investiților publice 
Proiectele prioritare ale 
Ministerului Transporturilor  
pentru anul 2018 și perspectiva 
2019-2021 
Subprogramul Infrastructura 
rutieră 
Cod obiectiv 718 

Se propune alocarea sumei de  
270.000 mii lei pentru 
demararea procedurilor de 
finanţare şi execuţie a lucrărilor 
de finalizare a şoselei de 
centură, varianta de ocolire sud 
a municipiului Timişoara: 
A. Varianta de ocolire a 
municipiului Timisoara între DN 
69 – DN 6 – DN 59 A – Strada 
Polonă (DJ591); 
B. Varianta de ocolire sud a 
municipiului Timişoara DJ 591- 
DN 59 – DN 6 km 0+000 – km 
25+690 
 

Motivația:Şoseaua de centură 
a Timişoarei este o şosea de 
ocolire pentru traficul greu şi 
circulaţia de tranzit. Municipiul 
Timisoara are o variantă 
ocolitoare pe partea de nord, 
între Calea Aradului şi Calea 
Lugojului, de 12 kilometri, care 
a fost construită în şapte ani.  
Şoseaua are profil de 
autostradă şi are un singur 
tronson finalizat, în  partea de 
nord, între DN 6 (Lugoj) şi DN 
69 (Arad). Pentru ca inelul 
ocolitor să fie complet mai este 
nevoie de construcţia unei 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Cornel Mircea 
Sămărtinean-PMP 
 

şosele care să lege Calea 
Şagului de Calea Lugojului, 
adică trebuie turnaţi 35 de 
kilometri de asfalt fiind 
necesară construcţia a  două 
tronsoane. 
Se solicită admiterea 
amendamentului  pentru 
îmbunătăţirea traficului rutier 
din municipiu și din județ, 
precum  şi pentru creşterea 
gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zona respectivă. 
Sursa de finanțare: din 
bugetul de stat alocat  
Ministerului Transporturilor 
 

145.  anexa 3/24/29 
cod obiectiv 387 
MAGISTRALA V – METROU 
 
ETAPA I-A DRUMUL TABEREI 
- UNIVERSITATE 
 

Se suplimentează în anul 2018 
creditele bugetare cu suma de 
25.000 mii lei.  
În mod corespunzător se 
modifică celelalte anexe la 
bugetul Ministerului 
Transporturilor, după caz. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Eugen Tomac-PMP 

Motivația:Este necesară 
suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea accelerării 
realizării investiției ETAPA I-A 
DRUMUL TABEREI – 
UNIVERSITATE.  
Va conduce la îmbunătățirea 
condițiilor de transport, ca o 
alternativă la transportul public 
de suprafață, reducerea 
poluării, promovarea imaginii 
Bucureștiului cu ocazia 
Campionatului European de 
Fotbal din 2020. 
Sursa de finanțare:Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 25.000 mii lei de la 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea nr.500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
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anexa nr.3/65/02, capitolul 
5401 „Alte servicii publice 
generale”, grupa 50 „Titlul V 
Fonduri de rezervă”, articolul 01 
„Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 

146.  anexa 3/24/29 
cod obiectiv 372 
AUTOSTRADA  DE CENTURA 
BUCURESTI - SECTOR 
CENTURA SUD KM.52+700 - 
KM 100+900 
 

Se suplimentează în anul 2018 
creditele bugetare cu suma de 
30.000 mii lei.  
În mod corespunzător se 
modifică celelalte anexe la 
bugetul Ministerului 
Transporturilor, după caz. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Eugen Tomac-PMP 

Motivația:Este necesară 
suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea începerii 
într-un ritm alert a investiției, 
imediat după proiectare.  
Centura de sud a Bucureștiului 
va avea regim de autostradă. 
Acest fapt va asigura distribuția 
traficului la intrarea sau ieșirea 
din București, evitând astfel 
traversarea orașului de către 
cei care îl tranzitează, va 
conduce la îmbunătățirea 
condițiilor de transport urban, 
reducerea poluării, dezvoltarea 
economică a Bucureștiului.  
În prezent, traficul se 
desfăşoară în condiţii mult mai 
dificile în zona de sud a 
capitalei.  
Sursa de finanțare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 
30.000 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5401 „Alte 
servicii publice generale”, grupa 
50 „Titlul V Fonduri de rezervă”, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea nr.500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
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articolul 01 „Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 

147.  Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor 

 
 
 
 
 

Se aprobă introducerea in 
Anexa nr.3/24/29 a 
obiectivului de investiţii 
“Regenerare Urbană M. 
Eminescu”  cu suma de 600 
mii lei în anul 2018, precum şi 
introducerea creditelor de 
angajament necesare 
contractării lucrării 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Marius Paşcan–PMP 

Motivația:În prezent, strada 
Târgului precum și parcările 
prevăzute a fi amenajate prin 
proiectul „Regenerare 
Urbană M. Eminescu” sunt 
intr-un stadiu avansat de 
uzură, creând serioase 
prejudicii atât infrastructurii 
existente cât și riveranilor. 
Indicatorii economici au fost 
aprobați încă din anul 2016, 
în cazul nefinanțării 
obiectivului sumele cheltuite 
pănă in acest moment se vor 
pierde. 
Sursa de finanțare:Suma se 
asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament 
aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de 
angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în 
valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. 
(2) din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare si includerea la 
capitolul 84.01 
"Transporturi", titlul 55 "Alte 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339
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transferuri", articolul 55.01 
"Transferuri interne", 
alineatul 55.01.12 "Investiţii 
ale agenţilor economici cu 
capital de stat" a obiectivului 
de investiţii nou " Regenerare 
Urbana M. Eminescu " cu 
credite de angajament în 
sumă de 600,00 mii lei, cu 
încadrarea în prevederile 
bugetare aprobate. 
 
 

148.  Anexa nr. 3/24/29 Ministerul 
Transporturilor 

 
 

Se aprobă introducerea in 
Anexa nr.3/24/29 a 
obiectivului de investiţii 
“Proiect Integrat Cipau- 
Obiect 1 Modernizare drum”  
cu suma de 800 mii lei în anul 
2018, precum şi introducerea 
creditelor de angajament 
necesare contractării lucrării 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Marius Paşcan–PMP 

Motivația:Suma este 
necesară pentru regenerarea 
şi dezvoltarea comunităților 
locale, valorificarea 
sustenabilă a patrimoniului 
natural şi cultural în Cipău - 
Mures, drumul , intersectia si 
parcările prevazute prin 
proiect fiind intr-o stare 
avansată de uzură, creând 
serioase prejudicii atât 
infrastructurii existente cât și 
riveranilor. Indicatorii 
economici au fost aprobați 
încă din anul 2016, în cazul 
nefinanțării obiectivului 
sumele cheltuite pănă in 
acest moment se vor pierde. 
Sursa de finanțare:Suma se 
asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
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aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de 
angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în 
valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. 
(2) din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare si includerea la 
capitolul 84.01 
"Transporturi", titlul 55 "Alte 
transferuri", articolul 55.01 
"Transferuri interne", 
alineatul 55.01.12 "Investiţii 
ale agenţilor economici cu 
capital de stat" a obiectivului 
de investiţii nou "Proiect 
Integrat Cipau- Obiect 1 
Modernizare drum " cu 
credite de angajament în 
sumă de 800,00 mii lei, cu 
încadrarea în prevederile 
bugetare aprobate. 
 

alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

149.  Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor 
 

Se aprobă introducerea in 
Anexa nr.3/24/29 a 
obiectivului de investitii 
“Amenajarea unei piste de 
biciclete pe digul artificial de 
împrejmuire al orașului 
Iernut”  cu suma de 4.500 mii 
lei in anul 2018, precum si 
introducerea creditelor de 

Motivația:Suma este 
necesară pentru dezvoltarea 
modalităţilor de transport 
alternativ, precum si 
îmbunătăţirea infrastructurii 
urbane. 
Sursa de finanțare:Suma se 
asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament 

Se propune respingerea 
amendamentului,întrucât 
finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339
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angajament necesare 
contractarii lucrării. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Marius Paşcan–PMP 

aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de 
angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în 
valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. 
(2) din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare si includerea la 
capitolul 84.01 
"Transporturi", titlul 55 "Alte 
transferuri", articolul 55.01 
"Transferuri interne", 
alineatul 55.01.12 "Investiţii 
ale agenţilor economici cu 
capital de stat" a obiectivului 
de investiţii nou "Amenajarea 
unei piste de biciclete pe 
digul artificial de împrejmuire 
al orașului Iernut" cu credite 
de angajament în sumă de 
4.500,00 mii lei, cu încadrarea 
în prevederile bugetare 
aprobate. 
 

150.  Anexa nr. 3/24/29 
Ministerul Transporturilor  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 13.009 
mii milioane euro pentru 
finantarea obiectuvului 
Lucrari de modernizare DC 86 
Iernut- Salcud. 
 
Autor:  

Motivația:DC 86 care leagă 
orasul Iernut de satul Salcud 
( ce apartine orasului Iernut) 
se află într-o stare precară, 
lipsa investițiilor în 
reabilitarea sa constituind un 
factor de risc și un atentat la 
siguranța cetățenilor în trafic.  

Se propune respingerea 
amendamentului,întrucât 
finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339
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Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Marius Paşcan–PMP  
 

În ultimii 15 ani acest obiectiv 
de infrastructură rutieră nu a 
beneficiat de alocări 
bugetare.  Datorita cultivarii 
in masa a sfeclei de zahar, 
precum si a  cresterii de 
taurine, dezvoltarea zonei 
este dramatic afectata de 
starea dezastruoasa a acestui 
drum, lucrarile la DC86 
devenind astfel de interes 
major pentru intreaga 
comunitate, respectiv agentii 
economici din judeţ. 
Sursa de finanțare:Suma se 
asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament 
aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de 
angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în 
valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. 
(2) din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare si includerea sumei 
de 13.009,00 lei  prevăzute la 
Anexa nr.3/24, Ministerul 
Transporturilor capitolul 
84.01 Transporturi, grupa/titlu 
70-71, Cheltuieli de capital, 
Titlul XIII, Active nefinanciare, 
Articol 01, Active fixe, Alineat 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339
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01 Constructii  
 

151.  Anexa nr. 3/24/29 Ministerul 
Transporturilor 

Introducerea în Anexa 
nr.3/24/29 a obiectivului de 
investiții „EXTINDEREA 
INFRASTRUCTURII DE BAZĂ 
LA SCARĂ MICĂ IN 
STRUCTURA RUTIERĂ A 
COMUNEI”, cu suma de 5.490 
mii lei, în anul 2018, precum și 
introducerea creditelor de 
angajament necesare 
contractării lucrării. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Marius Paşcan–PMP  
 

Motivația:Se propune 
admiterea amendamentului, 
întrucât în prezent 
. Studiul de fezabilitate este 
aprobat încă din anul 2015, în 
cazul nefinanțării obiectivului, 
sumele cheltuite până în acest 
moment se vor pierde. 
Sursa de finanțare:Suma se 
asigură prin diminuarea 
creditelor bugetare aferente 
obiectivului de investiții 
prevăzut în Anexa nr.3/24/29, la 
cod obiectiv 415 „Autostrada 
Brașov-Târgu Mureș- Cluj – 
Oradea” la sursa 
de finanțare 84.01.55.01.12. 
„Investiții ale agenților 
economici cu capital de stat”, 
atât în 
anul 2016 cât și în estimările 
anilor următori. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului,întrucât 
finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată 

152.  Ministerul Transporturilor Introducerea in anexa  a 
obiectivului de investitii 
”Asfaltare infrastructura rutiera 
de interes local in comuna 
Suseni, judetul Mures”,cu suma 
de  5.646 mii lei in anul 2018 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 

Motivația:Se propune 
admiterea amendamentului, 
întrucât în prezent DC 163 este 
într-un stadiu avansat de uzură, 
creând 
serioase prejudicii atât 
infrastructurii existente cât și 
riveranilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului,întrucât 
finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată 
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infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Marius Paşcan–PMP 
 

153.  Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
transporturilor 

Introducerea in anexa a 
obiectivului de investitii 
„Asfaltare DC 72 Bahnea-Idiciu” 
cu suma de 1.944 mii lei, in 
anul 2018, precum si 
introducerea creditelor de 
angajament necesare 
contractării lucrării. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Marius Paşcan–PMP 

Motivația:Se propune 
admiterea amendamentului, 
întrucât în prezent portiunea 
respectiva este doar pietruită.  
Sursa de finanțare:Suma se 
asigură din diminuarea 
creditelor de angajament din 
anii anteriori, virari de credite 
bugetare, transferuri,cf. Legii 
2015/2001 legea administraţiei 
publice locale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului,întrucât 
finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată 
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154.  Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
transporturilor 

Introducerea în anexă a 
obiectivului de investiţii 
„Asfaltare str. Dăii, sat Gogan” 
cu suma de 350 mii lei, în anul 
2018, precum si introducerea 
creditelor  de angajament 
necesare contractării lucrării 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Marius Paşcan–PMP  

Motivația:Se propune 
admiterea amendamentului, 
întrucât în prezent str. Daii, sat 
Gogan este pietruită. 
Sursa de finanțare:Suma se 
asigură din diminuarea 
creditelor de angajament din 
anii anteriori,virari de credite 
bugetare, transferuri,cf. Legii 
2015/2001 legea administraţiei 
publice locale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului,întrucât 
finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată 

155.  Anexa nr.2/4/29 Ministerul 
transporturilor 

Introducerea în anexă a 
obiectivului de investiţii 
„Asfaltare str.nr.1Idiciu” cu 
suma de 810 mii lei, în anul 
2017, precum şi introducerea 
creditelor  de angajament 
necesare contractării lucrării. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Marius Paşcan–PMP  

Motivația:Se propune 
admiterea amendamentului, 
întrucât în prezent str. Nr. 1 
Idiciu este pietruita. 
Sursa de finanțare:Suma se 
asigură din diminuarea 
creditelor de angajament din 
anii anteriori,virari de credite 
bugetare, transferuri,cf. Legii 
2015/2001 legea administraţiei 
publice locale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului,întrucât 
finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată 
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156.  Anexa 3/24/29 Ministerul 
Transporturilor 

Introducerea in Anexa 3/24/29 
a obiectivului de investitii 
MODERNIZARE DC 164 
DUMBRAVA – VATAVA SI 
STRADA PRINCIPALA PRIN 
COMUNA VATAVA, cu suma 
de 3.380 mii lei, în anul 2018, 
precum şi introducerea 
creditelor de angajament 
necesare continuării lucrării. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Marius Paşcan–PMP 

Motivația:Se propune 
admiterea amendamentului, 
întrucât în prezent lucrarea de 
modernizare a DC 164 
Dumbrava – Vatava este 
începută din anul 2016, iar 
porţiunea de drum unde nu s-
au inceput lucrările de 
reabilitare este într-un stadiu 
avansat de uzură şi degradare, 
creând serioase prejudicii atât 
infrastructurii existente cât şi 
riveranilor. Lucrarea a fost 
demarată în anul 2016, dar din 
cauza lipsei de fonduri aceasta 
a fost suspendată în luna 
octombrie 2016, iar în cazul 
nefinanţării obiectivului, sumele 
cheltuite până în acest moment 
îşi vor pierde eficienţa. 
Sursa de finanțare:Suma se 
va asigura din finanţarea 
obiectivului de investiţii. 
MODERNIZARE DC 164 
DUMBRAVA – VATAVA SI 
STRADA PRINCIPALA PRIN 
COMUNA VATAVA la sursa de 
finantare 02 – buget local 
cap.84,03,03 – strazi 
art.71,02,30 ALTE ACTIVE 
FIXE, atat in anul 2018 cât şi în 
estimările anilor următori. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului,întrucât 
finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată 

157.  Anexa 3/24/29 Ministerul Introducerea in Anexa 3/24/29 Motivația:Se propune Se propune respingerea 
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Transporturilor a obiectivului de investitii 
Modernizare prin  asfaltare a  
Drumului Comunal 142 B. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Marius Paşcan–PMP 

admiterea amendamentului, 
întrucât în prezent unele dintre 
drumuri sunt în continuare de 
pământ. 
Sursa de finanțare:Suma se 
asigura din diminuarea 
creditelor de angajament din 
anii anteriori,virari de credite 
bugetare, transferuri, cf. Legii 
2015/2001 legea administraţiei 
publice locale.  
 

amendamentului,întrucât 
finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată 

158.  Anexa 3/24/29 Ministerul 
Transporturilor 

Îmbunătăţirea infrastructurii 
rutiere în Sat Cheţani, Comuna 
Cheţani, Judeţul Mureş – 7.691 
mii lei - 19 străzi, lungime: 
6,702 km 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 

 
Dep.Marius Paşcan–PMP  

Motivația:Se propune 
admiterea amendamentului, 
întrucât în prezent unele dintre 
drumuri sunt în continuare de 
pământ sau pietruite. 
Sursa de finanțare:Suma se 
asigură din diminuarea 
creditelor de angajament din 
anii anteriori,virari de credite 
bugetare, transferuri,cf. Legii 
2015/2001 legea administratiei 
publice locale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu se 
finanțează din bugetul 
Ministerului Transporturilor. 

159.  Anexa 3/24/29 Ministerul 
Transporturilor 

Modernizare drum mic in 
Localitatea Toaca, comuna 
Hodac, judetul Mures cu suma 
de  1.250 mii lei 
 
Autor:  

Motivația:Se propune 
admiterea amendamentului, 
întrucât în prezent acest drum 
este în continuare de pământ. 
Există proiect pentru realizarea 
acestui obiectiv de investiţii. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu se 
finanțează din bugetul 
Ministerului Transporturilor. 
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Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Marius Paşcan–PMP  

Sursa de finanțare:Suma se 
asigură din diminuarea 
creditelor de angajament din 
anii anteriori,virari de credite 
bugetare, transferuri,cf. Legii 
2015/2001 legea administraţiei 
publice locale. 
 

160.  Anexa 3/24/29 Ministerul 
Transporturilor 

Modernizare drumuri în 
localitatea Dubiştea de Pădure, 
comuna Hodac, judeţul Mureş 
cu suma de 1.100 mii lei 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Marius Paşcan–PMP 

Motivația:Se propune 
admiterea amendamentului, 
întrucât în prezent unele dintre 
drumuri sunt în continuare de 
pământ sau pietruite. Există 
proiect din anul 2012 dar din 
lipsă de fonduri nu s-a putut 
realiza acest obiectiv. 
Sursa de finanțare:Suma se 
asigură din diminuarea 
creditelor de angajament din 
anii anteriori, virari de credite 
bugetare, transferuri,cf. Legii 
2015/2001 legea administratiei 
publice locale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu se 
finanțează din bugetul 
Ministerului Transporturilor. 

161.  Anexa 3/24/29 Ministerul 
Transporturilor 

Reabilitare si modernizare 
DC56 Apold-Daia si DC 56A in 
comuna Apold, judetul Mures – 
suma necesară: 6.828 mii lei 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 

Motivația:Partea carosabilă 
prezintă cu sistem rutier de 
pietriș cu grosime insuficientă, 
sistem rutier învechit insuficient 
pentru desfășurarea circulației 
în siguranță. Partea carosabilă 
prezintă degradări 
semnificative; Acostamentele 
sunt degradate sau lipsesc în 
totalitate; Scurgerea apelor 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu se 
finanțează din bugetul 
Ministerului Transporturilor. 
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din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Marius Paşcan–PMP  

meteorice este asigurată de 
șanțuri de pământ colmatate; 
Podețele de descărcare sunt 
insuficiente ca număr, cele 
existente necesită înlocuire. 
Traficul rutier în zonă se 
desfăşoară în condiţii improprii 
din această cauză, fiind dificil în 
perioadele ploioase sau cu 
ninsori, iar pe timp uscat praful 
ridicat reprezintă o problemă 
pentru locuitorii localităţii.  
 

162.  Anexa 3/24/29 Ministerul 
Transporturilor 

Modernizarea drumului 
comunal Dc 139 din comuna 
Ceuaşu de Cîmpie, judeţul 
Mureş 
Suma necesara: 2.482 mii lei 
 
Dep.Marius Paşcan–PMP  

Motivația:Dezvoltarea acestei 
zone depinde în mare măsură 
de calitatea infrastructurii 
existente în mod special de 
calitatea căilor de comunicație 
terestră, adică drumuri 
respectiv străzi. 
Modernizarea drumului 
comunal DC139, face parte din 
proiectul de dezvoltare 
urbanistică a comunei.  Prin 
executarea lucrărilor se vor 
obține mai multe avantaje: 
fluidizarea traficului, reducerea 
timpului de transport, 
eliminarea blocajelor rutiere şi 
vor asigura preluarea fluxurilor 
majore ale localităţilor pe 
direcţia drumului naţional DN 
15E în condiţii de siguranţă şi 
confort sporit. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu se 
finanțează din bugetul 
Ministerului Transporturilor. 
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Suprafața ocupată de străzile 
care urmează a fi modernizate 
aparțin domeniului public al 
comunei Ceuaşu de Cîmpie. 
 
 

163.   Ministerul Transporturilor 
Anexa 3/24 

Alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiții „Amenajare intersecție 
cu sens giratoriu între Drumul 
comunal 97 și Drumul Național 
1, în comuna Gorgota, județul 
Prahova”, în anul 2018, precum 
şi introducerea creditelor de 
angajament necesare 
contractării lucrării.                                               
 
Dep.Bozianu Nicoleta Cătălina-
PMP 
 

Motivația:Fluidizarea traficul pe 
Drumul Național 1 și accesul 
mai facil al locuitorilor comunei 
pe Drumul Național 1. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- sursa de finanţare nu este 
specificată. Potrivit art.138 
alin.(5) din Constituţia 
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României, republicată, “Nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei 
de finanţare”. 
 

164.  Anexa nr. 3 / 24 Ministerul 
Transporturilor 

Se suplimentează obiectivul de 
investiţii „Varianta de ocolire a 
Municipiului Iaşi – Etapa a II-a – 
Varianta Nord” cu suma de 
1.350 mii lei 
 
Dep.Petru Movilă-PMP 

Motivația:La acest moment, 
bugetul Ministerului 
Transporturilor prevede 
alocarea doar a 2 milioane lei 
pentru acest proiect de 
importanţă majoră pentru 
Municipiul Iaşi doar petru 
Varianta de ocolire – Etapa I – 
Varianta Sud deşi acest proiect 
trebuie finalizat in totalitate.  
Conform HG nr. 
663/27.06.2007 sunt necesare 
30 milioane Euro pentru 
finalizarea acestei şosele de 
centură pe o distanţă de 30 km. 
Precizăm că la data elaborării 
SF, unul dintre criteriile avute în 
vedere în stabilirea traseului l-a 
constituit asigurarea accesului 
către Aeroportul Iaşi, în scopul 
deservirii prin mijloace auto de 
mare capacitate a zonei cargo. 
Totodată, prin prisma construirii 
Spitalului Regional de Urgenţă , 
şoseaua va reprezenta legătura 
rutieră cu judeţele din Regiunea 
de Nord-Est. 
Sursa de finanțare:Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2018 
se va utiliza pentru finanţarea 
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Guvernului. 
 

unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

165.  Anexa nr. 3 / 24  Ministerul 
Transporturilor 

Se suplimentează bugetul 
Ministerul Transporturilor cu 
suma de 13.500 mii lei pentru 
elaborarea studiilor de 
fezabilitate şi construirea a trei 
pasarele pietonale în comuna 
Valea Lupului, judeţul Iaşi 
 
Dep.Petru Movilă-PMP 

Motivația:Sute de ieşeni au 
protestat în ultimele luni 
solicitând un singur lucru: o 
pasarelă pietonală care să facă 
mai uşoară tranziţia dintre 
Municipiul Iaşi şi comuna Valea 
Lupului.          Trecerea de 
pietoni existentă la acest 
moment nu asigură un grad 
ridicat de siguranţă pietonilor şi 
îngreunează traficul pe drumul 
european. Concret, locuitorii din 
Valea Lupului traversează 
drumul european E85 în condiţii 
de nesiguranţă, în timp ce 
blocajele rutiere din zonă au 
devenit deja o obişnuinţă la 
principala intrare în Municipiul 
Iaşi.  
Conform precizărilor oferite de 
reprezentanţii Inspectoratului 
Judeţean de Poliţie această 
trecere este una dintre cele mai 
periculoase din judeţul Iaşi, 
numărul mare de accidente 
rutiere, inclusiv mortale, fiind 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2018, în programul 
de investiții publice al MT la 
această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 88.884 mii lei. Conform legii, 
aceste cheltuieli se detaliază 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 

- potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
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unul dintre cele mai solide 
argumente care stau la baza 
solicitării cetăţenilor de 
construire a unor pasarele 
pietonale.  
Sursa de finanțare:Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului. 
 

responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

166.  Anexa nr. 3/24/ 
Capitol 8401 
Grupa 51  
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice  
Art. 01 
 

Se suplimentează Capitol 8401 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice Art. 01cu suma de 
5.000 mii lei, sumă ce va avea 
destinația realizarea lucrărilor 
de pre-dragrare, dragare și 
construcții hidrotehnice speciale 
în vederea creșterii numărului 
de zile de navigație pe Dunăre 
pe Brațul Borcea pe sectorul 
Dunăre - Călărași. 
 
Dep.Sefer Cristian-George-
PMP 
 

Motivația:Asigurarea finanțării 
necesare asigurării condițiilor 
de navigație este vitală pentru 
dezvoltarea municipiului 
Călărași. 
Sursa de finanțare: 
diminuarea fondului de rezerva 
bugetara la dispozitia 
Guvernului (Anexa 3/65 Titlul V 
art. 50.01) cu suma de 5.000 
mii lei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, intrucat sursa 
de finanţare nu poate fi avută în 
vedere întrucât potrivit art. 30 
din Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice, Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
se repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 

167.  Anexa nr. 3/24/ 
Capitol 8401 
Grupa 51  
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice  
Art. 01 
 

Se suplimentează Capitol 8401 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice Art. 01cu suma de 
5.000 mii lei, sumă ce va avea 
destinația realizarea lucrărilor 
de prevenire a înzăpezirii prin 

Motivația:Investiția este 
absolut necesară pentru 
evitarea izolării municipiului 
Călărași în condiții de vreme 
nefavorabilă 
Sursa de finanțare: 
diminuarea fondului de rezervă 

Se propune respingerea 
amendamentului, intrucât sursa 
de finanţare nu poate fi avută în 
vedere întrucât potrivit art. 30 
din Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice, Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
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montarea de panouri 
parazăpezi pe Drumul Național 
DN 21 Drajna - Călărași   
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Sefer Cristian-George-
PMP 
 

aflat la dispoziția guvernului 
(Anexa 3/65 Titlul V art. 50.01) 
cu suma de 5.000 mii lei 
 

se repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 

168.  Anexa nr. 3/24/02 
Capitol 8401 
Grupa 51  
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice  
Art. 02 Transferuri de capital 
Alin. 34 Transferuri pentru 
finanțarea proiectului de 
investiții la metrou 
 

Se alocă suma de 11.349 mii lei 
în vederea finalizării proiectului 
privind facilități pentru accesul 
persoanelor cu handicap în 
rețeaua de metrou București.   
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Steriu Valeriu-Andrei-PMP 

Motivația:Proiectul pentru 
investițiile privind acordarea de 
facilități pentru accesul 
persoanelor cu handicap în 
rețeaua de metrou București ar 
trebui finalizat în 2022. Fiind un 
proiect început în 2005, propun 
urgentarea acestuia în folosul 
cetățenilor care au dreptul de a 
circula cu metroul în condiții 
normale și de aceea propun 
alocarea sumei totale necesare 
pentru finalizarea lucrărilor, 
11.349 mii lei. 
Sursa de finanțare: 
diminuarea cu suma de 11.349 
mii lei a bugetului Capitolului 
8401/Grupa30/Titlul III 
Dobânzi/Art.02/Alin.02 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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169.  Anexa nr. 3/24/02 
Capitol 8401 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice, II 
Credite bugetare 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 755.705 mii lei în 
vederea finalizării investiției 
Magistrala V – Metrou, Etapa I-
a Drumul Taberei – 
Universitate. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Steriu Valeriu-Andrei-PMP 

Motivația:Conform fișei 
proiectului la data de 
31.12.2017 a rămas suma de 
755.705 mii lei necesară pentru 
finalizarea lucrărilor. Astfel, 
suplimentarea sumelor 
prevăzute realizării obiectivului 
investițional Magistrala V – 
Metrou, Etapa I-a Drumul 
Taberei – Universitate este 
necesară având în vedere 
depășirea termenului de 
finalizare, depășire care 
afectează în mod negativ un 
număr semnificativ de persoane 
atât prin disconfortul creat 
locuitorilor din zonă cât și prin 
privarea de utilizare a unui 
mijloc de transport eficient și 
econom. 
Sursa de finanțare: 
diminuarea cu suma de 
755.705 mii lei a bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Cap.5001, Grupa 30, 
titlul III Dobânzi, credite 
bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

170.  Anexa nr. 3/24/02 
Capitol 8401 
Grupa 51  
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice  
Art. 02 

Se alocă suma de 225.592 mii 
lei în vederea finalizării 
investiției Pasaj suprateran pe 
DJ 602 Centura București 
Domnești. 
 

Motivația:Fondurile sunt 
necesare pentru finalizarea 
acestei investiții, conform 
estimărilor trecute în proiectul 
de buget, estimări care în anul 
2018 nu sunt incluse ca și 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
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Alin. 13  
 

Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Steriu Valeriu-Andrei-PMP  

credite bugetare, ceea ce 
înseamnă o nouă amânare 
pentru proiect. 
Sursa de finanțare: 
diminuarea cu suma de 
225.592 mii lei a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Cap.5001, Grupa 30, 
titlul III Dobânzi, credite 
bugetare. 
 

stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

171.  Anexa nr. 3/24/02 
Capitol 5001 
Grupa 55 
Titlul VII Alte transferuri  
Art. 01, Transferuri interne 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 550 mii lei cu 
destinația studiu de fezabilitate 
pentru centură ocolire a 
municipiul Făgăraș. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Steriu Valeriu-Andrei-PMP  

Motivația:Alocarea fondurilor 
este necesară pentru 
demararea proiectului. 
Sursa de finanțare: 
diminuarea fondului de rezervă 
aflat la dispoziția Guvernului 
(Anexa 2 capitol 5001 grupa 50 
Titlul V) cu suma de 550 mii lei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2018, în programul 
de investiții publice al MT la 
această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 88.884 mii lei. Conform legii, 
aceste cheltuieli se detaliază 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 
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- potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

172.  Anexa nr. 3/24/02 
Capitol 5001 
Grupa 55 
Titlul VII Alte transferuri  
Art. 01, Transferuri interne  
  
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 550 mii lei cu 
destinația studiu de fezabilitate 
pentru centură ocolire a 
orașului Balș. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Steriu Valeriu-Andrei-PMP  

Motivația:Alocarea fondurilor 
este necesară pentru 
demararea proiectului. 
Sursa de finanțare: 
diminuarea fondului de rezervă 
aflat la dispoziția Guvernului 
(Anexa 2 capitol 5001 grupa 50 
Titlul V) cu suma de 550 mii lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- Cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”.  
Pentru anul 2018, în programul 
de investiții publice al MT la 
această poziție sunt prevăzute 
credite bugetare în sumă totală 
de 88.884 mii lei. Conform legii, 
aceste cheltuieli se detaliază 
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prin liste separate de către 
ordonatorul principal de 
credite (MT). 

- potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului, ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virari de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

173.  Anexa nr. 3/24/02 
Capitol 8401 
Grupa 51  
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice  
Art. 02 Transferuri de capital 
Alin.29 Alte transferuri de 
capital către instituții publice 
 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 4.500 mii lei pentru 
bugetul Consiliului General al 
Municipiului București cu 
destinația Program Fluidizare 
Trafic. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Steriu Valeriu-Andrei-PMP 

Motivația:Suplimentarea 
fondurilor pentru această 
investiție este dată de 
necesitatea proiectului.  
Sursa de finanțare: 
diminuarea fondului de rezervă 
aflat la dispoziția Guvernului 
(Anexa 2 capitol 5001 grupa 50 
Titlul V) cu suma de 4.500 mii 
lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu se 
finanțează din bugetul 
Ministerului Transporturilor. 
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174.  Anexa nr. 3/24/02 
Capitol 8401 
Grupa 51  
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice  
Art. 02 Transferuri de capital 
Alin. 29 Alte transferuri de 
capital către instituții publice 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 5.500 mii lei, pentru 
bugetul Consiliului General al 
Municipiului București, cu 
destinația Piste de biciclete. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Dep.Steriu Valeriu-Andrei-PMP 

Motivația:Suplimentarea 
fondurilor pentru această 
investiție este dată de 
necesitatea finalizării 
proiectului.  
Sursa de finanțare: 
diminuarea fondului de rezervă 
aflat la dispoziția guvernului 
(Anexa 2 capitol 5001 grupa 50 
Titlul V) cu suma de 5.500 mii 
lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu se 
finanțează din bugetul 
Ministerului Transporturilor. 

175.  Anexa nr.3/24/02  
capitolul 5000 “Cheltuieli 
Generale” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului cu suma de 51.573 
mii lei, necesară "Extinderii şi 
modernizării suprafeţelor 
aeroportuare", Aeroportul 
Internaţional Maramureș, 
localitatea, localitatea Tăuţii 
Măgherăuş, jud. Maramureş. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
 
Sen.Covaciu Severica Rodica-
PMP 

Motivaţia:Lucrările de 
„Extindere şi modernizare a 
suprafeţei aeroportuare” au fost 
efectuate în perioada 
decembrie 2015 – martie 2017, 
ele fiind finalizare şi 
recepţionate, rămânând de 
realizat lucrări suplimentare, 
privind sistemul de iluminat şi 
împrejmuirea incintei, pentru ca 
aeroportul respectiv să suporte 
curse internaţionale. 
Până în prezent, din totalul de 
64 milioane lei datorate 
constructorului, s-a achitat 
suma de aproximativ 15 
milioane lei, rămânând de plătit 
patru facturi emise. Având în 
vedere lucrările suplimentare 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu se 
finanțează din bugetul 
Ministerului Transporturilor. 
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Sen.Ionașcu Gabi-PMP necesare, rezultă un total 
restant în valoare de 74 
milioane lei.  
Un aspect foarte important îl 
reprezintă faptul că executantul 
lucrării poate pretinde penalităţi 
de până la 10% din valoarea 
totală a lucrării, astfel că se 
impune efectuarea plăţii. 
Lucrările sunt finalizate în 
proporție de 99%. 
R.A. Aeroportul Internațional 
Maramureș este cuprinsă în 
Master Planul General de 
Transport al României, 
precum și în rețeaua TEN-T – 
Rețeaua Trans-Europeană de 
Transport care presupune 
interconectarea si 
interoperabilitatea rețelelor 
europene de transport si 
accesul la acestea.  
Menționăm faptul că la data de 
13 noiembrie 2017 a fost 
obținut Certificatul european 
de operare al aerodromului 
nr. RO-03  emis de către 
Autoritatea Aeronautică 
Civilă Română. 
Sursa de finanțare: Având în 
vedere faptul că la finele anului 
2017 pentru achitarea unor 
facturi menționate anterior va fi 
alocată suma de aproximativ 
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23.150 mii lei (5 milioane 
euro) din rezerva bugetara,  
solicităm ca la întocmirea 
bugetului de stat aferent 
anului 2018, regia să fie 
cuprinsă cu suma de  51.573 
mii lei,  pentru finalizarea 
lucrării de investiții "Extindere si 
modernizare suprafețe 
aeroportuare la Aeroportul 
International Baia Mare" 
- actualul Aeroport Internaţional 
Maramureș. 
 

176.  Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor/ Cap 
5.2 - Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
(autostrazi, variante ocolire 
localitati) 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3 / 15 cu 27,000 mii lei pentru 
centura ocolitoare a mun. 
Turda, jud. Cluj 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
Sen. Lungu Vasile Cristian-
PMP 

Motivația:Traficul actual care 
este colectat din doua drumui 
europene  trece in totalitate prin 
mun. Turda. Investiţia este 
necesară în vederea 
descongestionării circulaţiei în 
zonă. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma cerută în 
amendament a  sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finanţelor Publice 
Acţiuni General  
 

Se propune respingerea 

amendamentului, întrucât sursa 

de finanţare menţionată nu 

poate fi avută în vedere, 

deoarece sumele propuse  prin  

proiectul  de  buget pentru toți 

ordonatorii principali de credite 

au  fost  dimensionate în  raport  

cu sarcinile  ce  le revin  acestor  

institutii pe  anul  2018. 

 

177.  Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor/ Cap 
5.2 - Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
(autostrazi, variante ocolire 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/24 cu 22,500 mii lei pentru 
centura ocolitoare a 
municipiului Dej, jud Cluj. 

Motivația:Traficul actual 
traverseaza mun. Dej în 
totalitate. Investiţia este 
necesară în vederea 
descongestionării circulaţiei în 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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localitati)  
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
Sen. Lungu Vasile Cristian-
PMP 

zonă.  
Pentru acest proiect există un 
studiu de fezabilitate realizat în 
anul 2010.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 22,500 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ Ministerul 
Finanţelor Publice Acţiuni 
Generale 
 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

178.  Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor/ Cap 
5.2 Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
(autostrazi, variante ocolire 
localitati) 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/24 cu  
4,000 mii lei pentru centura 
oraşului Huedin, jud. Cluj. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
Sen. Lungu Vasile Cristian-
PMP 

Motivația:Orasul Huedin este 
cel mai poluat oras al jud. Cluj 
datorita traficului care il 
tranverseaza. Sumele sunt 
necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii orăşeneşti si 
creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. Proiectul are o 
valoare de 4.000 
mii lei. 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 4,000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ Ministerul 
Finanţelor Publice Acţiuni 
General 
  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

179.  Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor/ Cap 
5.2 Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
(autostrazi, variante ocolire 
localitati) 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr.  
Anexa 3/24 cu 30 mii lei pt 
presemnalizare şi semnalizare 
trecere pietoni drum european  
E576 pe raza com. Bontida, 

Motivația:Datorita traficului 
intens, pe porţiunea de drum 
care se doreşte a fi 
semaforizată, s-au produs deja 
accidente soldate cu victime si 
decese.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu se 
finanțează din bugetul 
Ministerului Transporturilor. 
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jud. Cluj. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
Sen. Lungu Vasile Cristian-
PMP 
 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma cerută în 
amendament a  sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finanţelor Publice 
Acţiuni General 
 

180.  Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor/ Cap 
5.2 Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
(autostrazi, variante ocolire 
localitati) 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/24 cu 10 mii lei pentru 
construirea unei staţii de 
transport în comun în comuna 
Sănduleşti, jud. Cluj. 
 
Autor:  
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
Sen. Lungu Vasile Cristian-
PMP 

Motivația:In acest moment 
calatorii asteapta trasportul in 
comun pe partea carosabila a 
drumului european E81, drum 
ce are patru benzi si care este 
foarte aglomerat. Lipsa unei 
asemena statii de tresport pune 
in  pericol viata calatorilor. 
Susa de finanţare: Diminuarea 
cu suma cerută în amendament 
a  sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice Acţiuni General  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu se 
finanțează din bugetul 
Ministerului Transporturilor. 

181.  Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor/ Cap 
5.2 Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
(autostrazi, variante ocolire 
localitati) 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/24 cu 500 mii lei pentru 
constructia şoselei ocolitoare 
comuna Frata, jud Cluj. 
Autor:  

Motivația:Sosea de centura 
este necesara pentru a fluidiza 
traficul din zona care sufera 
datoria lipsei de infrastructura. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma cerută în 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu se 
finanțează din bugetul 
Ministerului Transporturilor. 
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 Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru transporturi şi energie 
din cadrul Senatului 
 
Sen. Lungu Vasile Cristian-
PMP 

amendament a  sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finanţelor Publice 
Acţiuni General  
 

 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/25 Ministerul Educației Naționale 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 

 
Amendamente admise de Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
 

1.  Anexa nr.3/25 - Ministerul 
Educației Naționale 6501 Cap. 
Învățământ, Titlul: Activități 
nefinanciare, Art. 7101 Active 
fixe Alin. 710101 Construcții  
 

Se propune alocarea sumei de 
1.000.000 lei Universității 
Naționale de Artă Teatrală și 
Cinematografică ”Ion Luca 
Caragiale” din București pentru 
achiziționarea Studioului de 
Teatru Casandra.  
Autori: Comisiile pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Motivare: Studioul de Teatru 
Casandra, în urma unui proces 
de retrocedare, se află în 
posesia unor persoane private, 
UNATC nemaiavând un studio 
de teatru necesar desfășurării 
procesului pedagogic și de 
creație.  
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat  

Se propune admiterea 
amendamentului, prin 
redistribuirea sumei de 1.000 
mii lei, de la cap. 65.01 
”Învățământ”, titlul 51 
”Transferuri între unități ale 
administrației publice”, articolul 
01 ”Transferuri curente”, 
alineatul 02 ”Finanțarea de 
bază a învățământului superior”. 

2.  Anexa 3/25/13 Capitolul 6510, 
Subcapitolul 021,Grupa 10, 
Titlul I Cheltuieli de personal , 
Articol 01, Alineat 08 Titlul, art. 
1 – Fond premii.  

Se propune alocarea a 10.000 
mii  lei pentru finanțarea 
organizării și premierii elevilor 
din cadrul  olimpiadelor, 
concursurilor artistice si 
sportive școlare la nivel național 
și internațional. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 

Motivare: Având în vedere 
alocarea bugetară precedentă 
de 5.505.631 lei care a fost 
insuficientă pentru susținerea și 
încurajarea performanțelor 
școlare, consider că este 
nevoie de suplimentarea 
acestui plafon atât pentru 
organizarea în condiții optime a 
acestor concursuri cat si pentru 
recompensarea elevilor, dar și 
a cadrelor didactice care obțin 
rezultate excepționale la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizează 
capitolul/titlul/articolul/alineatul 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului  care 
urmează să se diminueze. 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputaţilor 
Deputat USR Cristina-Ionela 
Iurișniți,  Grupurile 
Parlamentare USR 

concursurile școlare. 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuire între unitățile 
administrației publice, prin 
micșorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, cu 10.000 din Cap 
5001 Subcapitol 10 Grupa 10 
Art. 02 Alin. 02 

3.  Anexa 3/25/13 Capitolul 6510, 
Subcapitolul 11, Paragraf 02, II 
Credite Bugetare – Casa 
Corpului Didactic  
 

Se propune majorarea cu 6.000 
mii lei a  fondurilor alocate 
pentru Casa Corpului Didactic 
pentru pregătirea profesională 
specializată a personalului 
didactic din învățământul 
preuniversitar liceal 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat USR Cristina-Ionela 
Iurișniți,  Grupurile 
Parlamentare USR 

Motivare: Este necesară 
suplimentarea fondurilor 
alocate Caselor Corpului 
Didactic pentru pregătirea şi 
dezvoltarea continuă a cadrelor 
didactice la nivel liceal, întrucât 
aceasta reprezintă un drept și o 
obligație, garantate de Legea 
nr.1/2011. Fondurile alocate 
până în prezent pentru 
pregătirea profesională 
specializată au fost insuficiente, 
iar cadrele didactice au fost 
nevoite să suporte din buzunar, 
costurile aferente pregătirii 
profesionale, deși conform legii 
cadru a educației naționale sunt 
gratuite.  
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuire între unitățile 
administrației publice, prin 
micșorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, cu 10.000 din Cap 
5001 Subcapitol 10 Grupa 10 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează titlul de cheltuieli/ 
articolul/alineatul care ar  urma 
să fie suplimentat.În ceea ce 
privește sursa de finanțare 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, deoarece nu se 
precizează 
capitolul/titlul/articolul/alineatul 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului  care 
urmează să se diminueze. 
Precizăm că 5001 reprezintă  
totalul cheltuielilor de la buget 
de stat.   



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Art. 02 Alin. 02 
4.  Anexa nr.3 / 25 / 29 

 
Suplimentarea cu 7.300 mii lei 
pentru obiectivul de investiții ce 
are in vedere construcția unor 
noi “Spatii de cazare in zona 
Aulei La Universitatea din 
Brașov”. 
Cod obiectiv 509. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
  
Deputat USR Tudor-Vlad 
Benga, Grupurile 
Parlamentare USR 
 
 

Motivare: În prezent este 
nevoie de construcția unor noi 
spatii de cazare a studenților la 
Braşov deoarece avem peste 
10.000 de studenţi din alte 
localităţi, iar capacitatea de 
cazare în căminele existente 
este de doar 4200 de locuri. 
Sumele sunt necesare pentru 
demararea efectiva a 
construcției unui nou cămin, 
terenul fiind deja în proprietatea 
Universității Transilvania.  
Derularea efectivă a obiectivului 
de investiții a început în anul 
2016, iar nealocarea sumelor 
necesare pune în pericol 
dezvoltarea sistemului de 
învățământ românesc și a 
economiei prin lipsa numărului 
de specialiști necesar pieței 
forței de muncă. 
Sursa de finanțare: Ajustări 
financiare în cadrul Ministerului 
Educației. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Totodată, în conformitate cu 
prevederile art.44 din Legea 
nr.500/2002, pe parcursul 
întregului an, în situaţia în care 
implementarea unui 
obiectiv/proiect de investiţii sau 
a unei categorii de investiţii nu 
se poate realiza conform 
proiecţiei bugetare, ordonatorii 
principali de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
virarea creditelor bugetare 
şi/sau a creditelor de 
angajament neutilizate, între 
obiectivele/proiectele şi 
categoriile de investiţii înscrise 
în programul de investiţii anexă 
la buget  

5.  Anexa nr. 3 /25/01 Ministerul 
Educației Naționale/ Capitolul 
5000/Grupa 10/Titlul Cheltuieli 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3/25/01 Ministerul Educației 

Motivare: Este nevoie pentru 
sprijinirea elevilor în orientarea 
profesională/alegerea carierei 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu se 
precizează capitolul de 
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de personal Naționale/Capitolul 5000/Grupa 
10/Titlul Cheltuieli de personal 
cu suma de 40.000 mii de lei în 
vederea finanţării a 200 de 
posturi pentru profesori 
consilieri din cabinetele 
școlare/interșcolare de 
asistență psihopedagogică din 
cadrul Serviciului de Evaluare și 
Orientare Școlară și 
Profesională  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat USR Lavinia Cosma, 
Grupurile parlamentare USR 

să fie asigurate fondurile 
necesare angajării de profesori 
consilieri.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 40.000 
mii de lei a sumelor prevăzute 
la Anexa nr.3/28/Ministerul 
Comunicațiilor și Societății 
Internaționale/Capitolul 
5001/72/ TITLUL XIV Active 
financiare. 

cheltuieli, respectiv 
articolul/alineatul care ar  urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea nu se precizează 
capitolul/titlul/articolul/alineatul 
din bugetul Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale  care urmează 
să se diminueze. Precizăm că 
5001 reprezintă  totalul 
cheltuielilor de la buget de stat.   

6.  Anexa nr. 3 /25/01 Ministerul 
Educației Naționale/ Capitolul 
5000/Grupa 10/Titlul Cheltuieli 
de personal 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3/25/01 Ministerul Educației 
Naționale/Capitolul 5000/Grupa 
10/Titlul Cheltuieli de personal 
cu suma de 20.000 mii de lei în 
vederea finanţării a 100 de 
posturi de profesori logopezi 
(asigurarea de servicii de terapii 
logopedice, furnizate prin 
centrele şi prin cabinetele 
logopedice interşcolare) 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 

Motivare: Unul din 10 elevi are 
probleme de vorbire sau 
asociate, însă numărul 
logopezilor este insuficient 
raportat la numărul elevilor care 
au nevoie de servicii de terapii 
logopedice, furnizate prin 
centrele şi prin cabinetele 
logopedice interşcolare.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 20.000 
mii de lei a sumelor prevăzute 
la Anexa nr.3/28/Ministerul 
Comunicațiilor și Societății 
Internaționale/Capitolul 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu se 
precizează capitolul de 
cheltuieli, respectiv 
articolul/alineatul care ar  urma 
să fie suplimentat. De 
asemenea nu se precizează 
capitolul/titlul/articolul/alineatul 
din bugetul Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale  care urmează 
să se diminueze. Precizăm că 
5001 reprezintă  totalul 
cheltuielilor de la buget de stat.   
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pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat USR Lavinia Cosma, 
Grupurile parlamentare USR 

5001/72/ TITLUL XIV Active 
financiare 

7.  Anexa nr. 3 / 25 /02/Capitol 
5001/Grupa71/Titlul XIII –
ACTIVE 
NEFINANCIARE/Alineat 01 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 lei pentru amenajarea 
unei grădinițe de tip after-
school în care să funcționeze o 
grupă de copii cu program 
prelungit, în cadrul unei unități 
școlare din comuna Tămășeni, 
județul Neamț, imobil aflat în 
administrarea Primăriei 
Tămășeni.  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat USR Iulian Bulai 

Motivare: Un grup de părinți au 
inițiat demersuri față de 
Primăria comunei Tămășeni 
privind înființarea unui program 
de  after school în cadrul 
Grădiniței cu program normal 
din comună. Primăria a 
identificat spațiul în interiorul 
unei clădiri pe care o 
administrează, dar nu deține 
fondurile necesare amenajării și 
dotării spațiului pentru noua 
destinație.  
Sursa de finanțare: Ministerul 
Educației Naționale  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, 
finanțarea cheltuielilor de 
investiţii aferente unităților de 
învățământ preuniversitar se 
asigură din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate 
anual prin legea bugetului de 
stat cu această destinaţie. 

8.  Anexa nr. 3 / 25 /02/Capitol 
5001/Grupa10/Titlul I – 
CHELTUIELI DE PERSONAL/ 
Articolul01 

Se propune alocarea a 100.000 
lei pentru salarizarea 
personalului calificat ce va fi 
angajat la grupa de grădiniță cu 
program prelungit.  
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat USR Iulian Bulai 

Motivare: Pentru funcționarea 
noii grupe de grădiniță cu 
program prelungit este nevoie 
de angajați care să susțină și 
programul de după amiază.  
Sursa finanțării: Ministerul 
Educației Naționale 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează 
capitolul/titlul/articolul/alineatul 
de cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată întrucât 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister, fără a se preciza 
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capitolul/titlul/articolul/alineatul 
de cheltuieli de la care ar urma 
să se efectueze redistribuiri. 
 

9.  ANEXA NR.3/25/02  
Capitolul           65 
Subcapitolul    01 
Titlul                 71 
Articol              01.01 

Alocarea sumei de 273.375 mii 
lei necesară reabilitării clădirii 
Grădiniței cu program normal 
cu două grupe din localitatea 
Bobocea, comuna Sita 
Buzăului, județul Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Senator PMP Gheorghe Baciu 

Motivare: Proiectul în valoare 
totală de 1.080.594 mii lei ,se 
află în curs de demarare în 
cadrul PRET ,fiind finanțat din 
bugetul de stat cu suma de 
807.219 mii lei, iar sumă 
solicitată de 273.375 mii lei 
reprezintă contribuția locală 
necesară finalizării proiectului. 
Sursa de finanțare: Bugetul  
Ministerul Educației Naționale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, 
finanțarea cheltuielilor de 
investiţii aferente unităților de 
învățământ preuniversitar se 
asigură din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate 
anual prin legea bugetului de 
stat cu această destinaţie. 

10.  ANEXA NR.3/25/02  
Capitolul            65 
Subcapitolul    01 
Titlul                 71 
Articol              01.01 

Alocarea sumei de 320.139 lei 
necesară reabilitării și 
modernizării  clădirii Grădiniței 
cu program normal cu două 
grupe din localitatea Ciumernic, 
comuna Sita Buzăului, județul 
Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 

Motivare: Proiectul în valoare 
totală de 1.246.130 mii lei ,se 
află în curs de demarare în 
cadrul PRET ,fiind finanțat din 
bugetul de stat cu suma de 
925.991 mii lei, iar sumă 
solicitată de 320.139 mii lei 
reprezintă contribuția locală 
necesară finalizării proiectului 
Sursa de finanțare: Bugetul 
Ministerul Educației Naționale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, 
finanțarea cheltuielilor de 
investiţii aferente unităților de 
învățământ preuniversitar se 
asigură din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate 
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Senator PMP Gheorghe Baciu anual prin legea bugetului de 
stat cu această destinaţie. 

11.  ANEXA NR.3/25/02  
Capitolul            65 
Subcapitolul    01 
Titlul                 71 
Articol              01.01 

Alocarea sumei de 47.184 mii  
lei necesară  
reabilitării,modernizării și dotării 
Grădiniței din satul Crasna nr 
1227 din comuna Sita Buzăului 
,județul Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Senator PMP Gheorghe Baciu 

Motivare: Suma este necesară 
pentru asigurarea contribuției 
locale pentru proiectul de 
finanțare din programul PNDL, 
conform documentului depus la 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
în valoare totală de 551.505,13 
mii lei 
Sursa de finanțare: Bugetul de 
stat prin programul PNDL 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, 
finanțarea cheltuielilor de 
investiţii aferente unităților de 
învățământ preuniversitar se 
asigură din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate 
anual prin legea bugetului de 
stat cu această destinaţie. 
 

12.  ANEXA NR.3/25/02  
Capitolul            65 
Subcapitolul    01 
Titlul                 71 
Articol              01.01 

Alocarea sumei de 123.969 mii  
lei necesară  reabilitării și 
modernizării  Scolii Gimnaziale 
Nicolae Russu nr 228 din 
comuna Sita Buzăului ,județul 
Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Senator PMP Gheorghe Baciu 

Motivare: Suma este necesară 
pentru asigurarea contribuției 
locale pentru proiectul de 
finanțare din programul PNDL, 
conform documentului depus la 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
în valoare totală de 2.226.171 
mii lei 
Sursa de finanțare: Bugetul de 
stat prin programul PNDL 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, 
finanțarea cheltuielilor de 
investiţii aferente unităților de 
învățământ preuniversitar se 
asigură din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate 
anual prin legea bugetului de 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 8 - 

stat cu această destinaţie. 
13.  ANEXA NR.3/25/02  

Capitolul            65 
Subcapitolul    01 
Titlul                 71 
Articol              01.01 

Alocarea sumei de 78.930 mii  
lei necesară  reabilitării și 
consolidării  Scolii Gimnaziale 
nr 3 din comuna Sita Buzăului 
județul Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Senator PMP Gheorghe Baciu 

Motivare: Suma este necesară 
pentru asigurarea contribuției 
locale pentru proiectul de 
finanțare din programul  PNDL, 
conform documentului depus la 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
în valoare totală de  1.334.801 
mii lei 
Sursa de finanțare: Bugetul de 
stat prin programul PNDL 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, 
finanțarea cheltuielilor de 
investiţii aferente unităților de 
învățământ preuniversitar se 
asigură din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate 
anual prin legea bugetului de 
stat cu această destinaţie. 

14.  ANEXA NR.3/25/02  
Capitolul            65 
Subcapitolul    01 
Titlul                 71 
Articol              01.01 

Alocarea sumei de 38.500  mii  
lei necesară reabilitării, dotării  
și modernizării  Scolii 
Gimnaziale nr 509 din comuna 
Sita Buzăului ,județul Covasna. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Senator PMP Gheorghe Baciu 

Motivare: Suma este necesară 
pentru asigurarea contribuției 
locale pentru proiectul de 
finanțare din programul  PNDL, 
conform documentului depus la 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
în valoare totală de  
1.449.160,75 mii lei 
Sursa de finanțare: Bugetul de 
stat prin programul PNDL 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, 
finanțarea cheltuielilor de 
investiţii aferente unităților de 
învățământ preuniversitar se 
asigură din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate 
anual prin legea bugetului de 
stat cu această destinaţie. 

15.  ANEXA NR.3/25/02  Alocarea sumei de 63.635,64  Motivare: Suma este necesară Se propune respingerea 
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Capitolul            65 
Subcapitolul    01 
Titlul                 71 
Articol              01.01 

mii  lei necesară demolării și 
construirii imobil nou al Scolii 
Primare Valea Dobârlăului din  
Comuna Dobârlău, județul 
Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Senator PMP Gheorghe Baciu 

pentru asigurarea contribuției 
locale pentru proiectul de 
finanțare din programul  PNDL 
2, conform documentului depus 
la Ministerul Dezvoltării 
Regionale în valoare totală de  
1.032.589,43 mii lei 
Sursa de finanțare: Bugetul de 
stat prin programul PNDL2 

amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, 
finanțarea cheltuielilor de 
investiţii aferente unităților de 
învățământ preuniversitar se 
asigură din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate 
anual prin legea bugetului de 
stat cu această destinaţie. 

16.  ANEXA NR.3/25/02  
Capitolul            65 
Subcapitolul    01 
Titlul                 71 
Articol              01.01 

Alocarea sumei de 58.238,22  
mii  lei necesară reabilitării 
,modernizării și extinderii 
imobilului Grădiniței Dobârlău 
din  Comuna Dobârlău, județul 
Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Senator PMP Gheorghe Baciu 

Motivare: Suma este necesară 
pentru asigurarea contribuției 
locale pentru proiectul de 
finanțare din programul  PNDL 
2, 
conform documentului depus la 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
în valoare totală de  981.306,35 
mii lei 
Sursa de finanțare: Bugetul de 
stat prin programul PNDL2 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, 
finanțarea cheltuielilor de 
investiţii aferente unităților de 
învățământ preuniversitar se 
asigură din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate 
anual prin legea bugetului de 
stat cu această destinaţie. 

17.  ANEXA NR.3/25/02  
Capitolul            65 
Subcapitolul    01 

Alocarea sumei de 105.598,80  
mii  lei necesară reabilitării 
,modernizării și extinderii 

Motivare: Suma este necesară 
pentru asigurarea contribuției 
locale pentru proiectul de 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educației naționale 
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Titlul                 71 
Articol              01.01 

imobilului Scolii Gimnaziale din  
Comuna Dobârlău, județul 
Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Senator PMP Gheorghe Baciu 

finanțare din programul  PNDL 
2, conform documentului depus 
la Ministerul Dezvoltării 
Regionale în valoare totală de  
1.742.087,46 mii lei 
Sursa de finanțare: Bugetul de 
stat prin programul PNDL2 

nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, 
finanțarea cheltuielilor de 
investiţii aferente unităților de 
învățământ preuniversitar se 
asigură din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate 
anual prin legea bugetului de 
stat cu această destinaţie. 

18.  ANEXA NR.3/25/02  
Capitolul            65 
Subcapitolul    01 
Titlul                 71 
Articol              01.01 

Alocarea sumei de 52.988,32  
mii  lei necesară reabilitării 
,modernizării și extinderii 
imobilului Scolii Gimnaziale din  
satul Lunca Marcușului, 
Comuna Dobârlău, județul 
Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Senator PMP Gheorghe Baciu 

Suma este necesară pentru 
asigurarea contribuției locale 
pentru proiectul de finanțare din 
programul  PNDL 2, conform 
documentului depus la 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
în valoare totală de  792.513,82 
mii lei. 
Sursa de finanțare: Bugetul de 
stat prin programul PNDL2 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, 
finanțarea cheltuielilor de 
investiţii aferente unităților de 
învățământ preuniversitar se 
asigură din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate 
anual prin legea bugetului de 
stat cu această destinaţie. 

19.  ANEXA NR.3/25/02  
Capitolul            65 
Subcapitolul    01 
Titlul                 71 
Articol              01.01 

Alocarea sumei de 53.519,69  
mii  lei necesară reabilitării 
,modernizării și extinderii 
imobilului Scolii Gimnaziale din  
satul Mărcuș, Comuna 

Motivare: Suma este necesară 
pentru asigurarea contribuției 
locale pentru proiectul de 
finanțare din programul  PNDL 
2, conform documentului depus 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, 
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Dobârlău, județul Covasna. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Senator PMP Gheorghe Baciu 

la Ministerul Dezvoltării 
Regionale în valoare totală de  
1.037.768,69 mii lei 
Sursa de finanțare: Bugetul de 
stat prin programul PNDL2 

finanțarea cheltuielilor de 
investiţii aferente unităților de 
învățământ preuniversitar se 
asigură din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate 
anual prin legea bugetului de 
stat cu această destinaţie. 

20.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale, 65000151 
TITLUL VI  Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 
 
 

Propunem includerea pentru 
anul 2018 a sumei de 2.000 mii 
lei destinată înființării  
Centrului atestat de formare 
continuă în limbile minorităţilor 
naţionale. 
Propuneri 2018 .... 3.682.860 
mii lei 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Deputaţi UDMR Korodi Attila, 
Kelemen Hunor, Szabó Ödön, 
Biró Zsolt, Biró Rozália, Erdei 
D. István, senatori UDMR 
Cseke Attila, Derzsi Akos, 
Tánczos Barna, Novák 
Csaba-Zoltán 

Motivare: La art. 99, alin. (1) 
din Legea nr. 1/2011 a 
educației naționale se prevede 
faptul că centrele de formare 
continuă fac parte dintre 
unitățile conexe ale MEN: 
“Unităţile conexe ale 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului sunt: Institutul de 
Ştiinţe ale Educaţiei, casele 
corpului didactic, centrele 
atestate de formare continuă în 
limbile minorităţilor naţionale, 
Centrul Naţional de Instruire 
Diferenţiată, Unitatea pentru 
Finanţarea învăţământului 
Preuniversitar, palatele şi 
cluburile copiilor.” 
Amendamentul propune 
asigurarea finanțării înființării și 
cheltuielilor curente ale 
centrului. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat.  
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Sursa de finanțare: Anexa 
3/65 Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale, 
8001 Acțiuni generale 
economice și comerciale și de 
muncă,  
01 Acțiuni generale economice 
și comerciale, 12 Ajutoare de 
stat 

21.  Anexa 3/25 Ministerul Educației 
Naționale, Anexa nr. 3 / 25 / 29 
COD OBIECTIV 1015 
Complex Sportiv multifuncțional 
Stadionul Mic pentru Clubul 
Sportiv Școlar Sfântu Gheorghe 
 

Propunem majorarea sumei 
prevăzute pentru acest obiectiv 
cu 2.599 mii lei Complex 
Sportiv multifuncțional 
Stadionul Mic pentru Clubul 
Sportiv Școlar Sfântu Gheorghe 
Propuneri 2018…2.999 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Deputați UDMR Benkő Erika, 
Márton Árpád, Kulcsár Terza 
József, Szabó Ödön, Biró 
Zsolt, Erdei D. István, 
senatori UDMR Fejér László 
Ödön, Tánczos Barna, Novák 
Csaba-Zoltán 

Motivare: Valoarea investiției 
totale este de 5.187,5 mii lei, 
lucrările fiind începute în urmă 
cu șase ani. 
Suma solicitată ar asigura 
finalizarea lucrărilor.  
Sursa de finanțare: Anexa 
3/65 Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale, 
8001 Acțiuni generale 
economice și comerciale și de 
muncă,  
01 Acțiuni generale economice 
și comerciale, 12 Ajutoare de 
stat 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Totodată, bugetul MFP-AG a 
fost dimensionat în concordanță 
cu atribuțiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 

22.  Anexa 3/25 Ministerul Educației 
Naționale, 6500 INVATAMANT 
BUGET DE STAT, 6501 
Învățământ 

Solicităm includerea în 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală a obiectivului 
“Reabilitare clădire corp C5, 

Motivare: Ţinând cont de 
protocolul primei sesiuni a 
grupului de lucru româno-
german privind situaţia 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și 
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  71 Titlul XIII Active 
nefinanciare 
    01 Active fixe 
       01 Construcții 
 
 

învăţământ primar din cadrul 
Liceului Teoretic German 
Johann Ettinger”, municipiul 
Satu Mare, jud. Satu Mare.   
Propuneri 2018….. 1.590 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Deputaţi UDMR Szabó Ödön, 
Bíró Zsolt,  Erdei D. István, 
Magyar Loránd,  senatori 
UDMR Turos Loránd, Novák 
Csaba-Zoltán, Tánczos Barna 
 

învăţământului în limba 
germană din România din 
cadrul comisiei mixte 
guvernamentale româno-
germane pentru probleme ale 
etnicilor germani din România, 
anul 2011, Având în vedere 
protocolul celei de-a XVII – a 
sesiuni a Comisiei 
guvernamentale româno-
germane pentru minoritatea 
germană din România Berlin, 2-
3 aprilie 2014, MEN are 
obligaţia de a include în listele 
de investiţii amenajările sălilor 
de clasă la Liceul German 
Johan Ettinger în clădirea 
fostului internat precum şi 
luarea unor măsuri de 
îmbunătăţire a infrastructurii 
şcolare, în special în ceea ce 
priveşte renovarea şi, după caz, 
extinderea clădirii liceului. 
Finanţarea acestei lucrări de 
către Municipiul Satu Mare nu 
este posibilă dat fiind bugetul 
limitat al acestuia, precum și 
măsurile fiscale recent adoptate 
de Guvern, prin care se 
diminuează considerabil 
veniturile municipiului. 
Sursa de finanțare: Anexa 
3/65 Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale, 

completările ulterioare, 
finanțarea cheltuielilor de 
investiţii aferente unităților de 
învățământ preuniversitar se 
asigură din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate 
anual prin legea bugetului de 
stat cu această destinaţie. 
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8001 Acțiuni generale 
economice și comerciale și de 
muncă,  
01 Acțiuni generale economice 
și comerciale, 12 Ajutoare de 
stat 

23.  Anexa 3/25 Ministerul Educației 
Naționale Cod program 43, 
Proiectul privind reabilitarea 
infrastructurii școlare 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru izolație 
termică (geamuri termopane), 
Grup Școlar Huedin, jud. Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Deputaţi PNL Stamatian 
Florin, Oros Adrian, 
Moldovan Sorin 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Motivare: Se dorește izolarea 
termică, amplasarea geamurilor 
termopan pentru a minimiza 
cheltuielile cu căldura.  
Sursa de finanţare: Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat.În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Potrivit art. 17 alin. 
(3^1) din Legea nr. 500/2002, 
modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor 
propuse, se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare. 
 
 

24.  Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale/ Capitolul 
5001, Grupa/Titlu 71, articol 03, 
Titlul ”Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe”  
(pag. 34) 
 

Fonduri pentru construcția, 
renovarea și întreținerea 
instituțiilor de învățământ pentru 
ca toți elevii să aibă cursuri într-
un singur schimb, de dimineață. 
Solicităm suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 150.000 

Motivare: Toţi elevii din 
România trebuie să aibă acces 
la un act educaţional de 
calitate. Prin faptul că unii elevi 
învață în două sau chiar trei 
schimburi, nu putem vorbi 
despre şanse egale între elevi 
şi nici nu putem aştepta ca 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, 
finanțarea cheltuielilor de 
investiţii aferente unităților de 
învățământ preuniversitar se 
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mii lei pentru Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

sistemul de învăţământ 
preuniversitar să genereze 
performanţă. De exemplu, 
astfel de situații regăsim în 
aproape toate sectoarele din 
Municipiul București, în 
aproape toate municipiile, 
reşedinţă de judeţ, precum şi în 
zonele peri-urbane în care s-au 
construit cartiere noi și în care 
autoritățile publice locale nu au 
reuşit să adapteze sistemul 
educațional la evoluţiile 
demografice. Statistic vorbind, 
în București învață în două 
schimburi 81% dintre elevi, 2% 
- în trei schimburi, şi numai un 
procent de 18% merg într-un 
singur schimb. Supra-
aglomerările din școli trebuie 
evitate, iar pentru aceasta 
autoritățile publice locale 
împreună cu Ministerul 
Educației și Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene trebuie să 
demareze un proiect de 
construire sau extindere de 
școli pe baza unor studii de 
prognoză demografică. 
Dezavantajele învățământului 
în două schimburi sunt 
numeroase şi au fost semnalate 

asigură din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate 
anual prin legea bugetului de 
stat cu această destinaţie. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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atât de către elevi, cât şi de 
către părinţi. Astfel: 
• Studiile de specialitate, psiho-
pedagogice, demonstrează că 
actul de predare învățare 
trebuie să se desfășoare în 
prima partea a zilei; 
• De multe ori, siguranţa 
elevilor este pusă în pericol, 
atunci când cursurile se 
finalizează la ore inadecvate 
actului de învăţare, respectiv 
orele 18:00 sau 19:00; 
• Lipseşte timpul necesar 
pentru efectuarea temelor 
pentru acasă, precum şi timpul 
pentru odihnă al elevilor; 
• Influenţează negativ 
dezvoltarea copiilor şi elevilor 
atât prin lipsa timpului necesar 
activităţilor extracuricculare, cât 
şi în ceea ce priveşte relaţiile 
de familie. Orele de curs în 
schimbul doi intră în conflict cu 
programele părinţilor, 
afectându-le viaţa privată şi 
viaţa profesională a acestora; 
• Un alt factor important este 
alimentaţia necorespunzătoare, 
elevii trecând peste cele mai 
importante mese ceea ce 
conduce la scăderea capacităţii 
de învăţare şi memorare şi de 
asemenea poate provoca 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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îmbolnăviri ulterioare. 
Nu în ultimul rând, este 
încălcată egalitatea de şanse 
pentru că unii copii, care învaţă 
dimineaţa, beneficiază de 
anumite condiţii, faţă de ceilalţi 
elevi, care au dreptul 
constituţional la aceleaşi 
condiţii de învăţare. 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor din 
Anexa 3/25/02 ca urmare a 
implementării art. 8 a LEN 
1/2011. 

25.  Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa 3/25/02 Capitol 6510, 
subcapitol 59, art. 01, Titlul 
”Burse” 

Burse pentru învățământul 
profesional și investiții în 
calitatea actului educațional. 
Solicităm triplarea numărului de 
burse pentru învăţământul 
profesional. Solicităm ca din 
anul școlar 2018-2019 statul să 
prevadă minim 100.000 de 
locuri bugetare pentru 
învăţământul profesional. 
Astfel, solicităm suplinirea 
bugetului Ministerului Educației 
cu suma de 2.400.000 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 

Motivare: În urmă cu 10 ani, 
România avea 277.000 de 
absolvenți de școli profesionale 
pe an. Acum avem de trei ori 
mai puțini. Astăzi țara noastră 
se confruntă cu cel mai mare 
deficit de forță de muncă din 
Europa. Peste 72% dintre 
companiile din România sunt în 
căutare de forță de muncă. De 
multe ori sunt nevoite să caute 
specialiști în alte țări. Toţi 
investitorii îşi doresc mai multe 
şcoli profesionale. Toţi oamenii 
de afaceri confirmă că lipsa 
acestor şcoli aduc prejudicii în 
bugetele firmelor şi respectiv în 
bugetul local/național. România 
și-a pierdut din competitivitate 
și în clasamentul IMD este pe 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa  
propusă, respectiv aplicarea art. 
8 din Legea Educației Naționale 
nr. 1/2011, nu poate fi avută în 
vedere măsura prorogării 
termenului de aplicare a 
acestuia fiind aprobată prin 
OUG nr. 90/2017. 
Menționăm că, în situația în 
care în anul 2018 s-ar aplica 
prevederile art. 8 din Legea 
educației naționale nr.1/2011, 
necesarul suplimentar de 
finanțare ar fi de 39,55 miliarde 
lei (4,35% din PIB), 
reprezentând un impact major 
asupra deficitului bugetului 
general consolidat. 
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crt. 
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Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 
  

poziția 50 din 61 de țări. 
România trebuie să ofere tineri 
generații o cale în viață prin 
asigurarea unui învățământ 
profesional de calitate. În acest 
moment, absolvenții de liceu şi 
şcoli profesionale câștigă cu 
25% - 31% mai mult decât cei 
care au terminat doar ciclul 
primar și gimnazial. Prin 
urmare, este nevoie de 
suplimentarea bugetului pentru 
„învăţământul profesional” 
pentru: 
1. Perfecţionarea maiştrilor şi 
profesorilor de specialitate care 
predau în şcolile profesionale; 
2. Adaptarea manualelor 
pentru învăţământul 
profesional, a curriculei şcolare 
la realităţile producţiei; 
3. Investiţii în laboratoare şi 
cămine; 
4. Creşterea numărului de 
burse.  
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor din 
Anexa 3/25/02 ca urmare a 
implementării art. 8 a LEN 
1/2011. 

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

Solicităm suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 15.000 
mii lei pentru Reparaţii capitale 

Motivare: La fiecare început de 
an școlar constatăm că există 
peste mii de şcoli şi grădiniţe 
fără autorizaţie de funcţionare. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa  
propusă, respectiv aplicarea art. 
8 din Legea Educației Naționale 
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aferente activelor fixe” 
 
 
 

aferente activelor fixe. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
  

Cifra de 100.000 de elevi 
pentru care şcoala este una 
fără autorizaţie de funcţionare 
este una cât se poate de reală. 
Autorizaţiile de la ISU trebuie 
obținute în următoarele luni, în 
consecință toate clădirile cu 
probleme vor necesita reparații, 
modificări sau expertize în plus. 
Banii sunt necesari şi pentru 
racordarea şcolilor din mediul 
rural la apă curentă şi 
canalizare.  
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor din 
Anexa 3/25/02 ca urmare a 
implementării art. 8 a LEN 
1/2011. 

nr. 1/2011, nu poate fi avută în 
vedere măsura prorogării 
termenului de aplicare a 
acestuia fiind aprobată prin 
OUG nr. 90/2017. 
Menționăm că, în situația în 
care în anul 2018 s-ar aplica 
prevederile art. 8 din Legea 
educației naționale nr.1/2011, 
necesarul suplimentar de 
finanțare ar fi de 39,55 miliarde 
lei (4,35% din PIB), 
reprezentând un impact major 
asupra deficitului bugetului 
general consolidat. 
 

27.  Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale, Capitolul 
6510, Subcapitol 04, Titlul 
”Învăţământ secundar” 
 

Generalizarea programului 
Şcoală după Şcoală prin 
acordarea sumei de 250.000 
mii lei pentru învăţământul 
secundar. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Motivare: O recompensă și un 
sprijin real pentru sute de mii de 
familii care-și duc copiii la 
școală ar putea fi 
supravegherea și educarea pe 
tot parcursul zilei prin 
programul "afterschool" 
generalizat. Programul After 
school are triplu efect: educație 
pe tot parcursul zilei, 
suplimentarea veniturilor 
profesorilor și intrarea părinților 
pe piața muncii. Programul 
"After school” poate ajuta 
aproape un milion de copii prin 
alocarea din partea statului a 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează 
capitolul/titlul/articolul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată întrucât 
aceasta o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister, fără a se 
preciza capitolul de cheltuieli de 
la care ar urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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  unui tichet valoric exclusiv 
pentru program în vederea 
formării, educării și 
supravegherii. Conform tuturor 
studiilor internaționale, un astfel 
de program poate reduce rata 
abandonului școlar simțitor și 
poate stimula copiii care nu 
sunt școlarizați în acest 
moment să se întoarcă la 
școală. Ministrul educației 
confirmă că anual în România 
școala pierde peste 100.000 de 
copii.  Din acest motiv 
propunem generalizarea 
programului ”Şcoală după 
şcoală”.  
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor din 
Anexa 3/25/02 ca urmare a 
implementării art. 8 a LEN 
1/2011. 

28.  Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale, Capitolul 
5010, Titlul 10, Art. 01, Alin 01 
”Salarii de bază” 

 

Plata sumelor restante conform 
sentințelor judecătorești. 
Solicităm suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 500.000 
mii lei  pentru plata restanțelor 
salariale ale profesorilor. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 

Motivare: Creșterea alocărilor 
bugetare în 2018 pentru plata 
sumelor datorate salariaților în 
baza  sentințelor judecătorești 
și a legii nr. 85/2016, de la 5% 
la 50% din fondurile necesare 
pentru executarea hotărârilor 
judecătoreşti devenite 
executorii până la 31 decembrie 
2017, având ca obiect 
acordarea de daune-interese 
moratorii sub forma dobânzii 

Se propune respingerea, 
întrucât nu este precizată sursa 
de finanțare.  
. 
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Deputaţilor 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 
 

legale pentru plata eşalonată a 
sumelor prevăzute în titluri 
executorii prin care s-au 
acordat drepturi salariale 
personalului din învăţământ. 

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

Constituirea unui fond special 
destinat acoperirii cheltuielilor 
anti-incediu. Solicităm 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
cu suma de 10.000 mii lei 
pentru cheltuieli cu fondul 
special destinat acoperirii 
cheltuielilor anti-incediu. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Motivare: Constituirea unui 
fond special destinat acoperirii 
cheltuielilor necesare pentru 
desfășurarea activității conform 
standardelor impuse prin Legea 
146/2017, privind apărarea 
împotriva incendiilor, pentru a 
evita situația închiderii a peste 
80% dintre căminele studențești 
din România 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor din 
Anexa 3/25/02 ca urmare a 
implementării art. 8 a LEN 
1/2011. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa  
propusă, respectiv aplicarea art. 
8 din Legea Educației Naționale 
nr. 1/2011, nu poate fi avută în 
vedere măsura prorogării 
termenului de aplicare a 
acestuia fiind aprobată prin 
OUG nr. 90/2017. 
Menționăm că, în situația în 
care în anul 2018 s-ar aplica 
prevederile art. 8 din Legea 
educației naționale nr.1/2011, 
necesarul suplimentar de 
finanțare ar fi de 39,55 miliarde 
lei (4,35% din PIB), 
reprezentând un impact major 
asupra deficitului bugetului 
general consolidat. 
 

30.  Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale/ Capitolul 
6510, Subcapitol 11, Paragraf 
03, Titlul ” Internate si cantine 
pentru elevi” 

 

Susținerea cheltuielilor de 
cazare și masă pentru elevii din 
mediile defavorizate care sunt 
înmatriculați la o formă de 
învățământ profesional-dual. 
Solicităm suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 180.000 

Motivare:Învățământului 
profesional-dual este 
implementat foarte bine în 
Braşov, Sibiu, Alba, Făgăraş şi 
Timişoara. Absolvenții din 
aceste centre sunt angajați în 
proporție de peste 98%. În 
același timp, penuria forței de 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa  
propusă, respectiv aplicarea art. 
8 din Legea Educației Naționale 
nr. 1/2011, nu poate fi avută în 
vedere măsura prorogării 
termenului de aplicare a 
acestuia fiind aprobată prin 
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mii lei pentru cheltuieli legate 
de cazarea elevilor care provin 
din medii defavorizate și sunt 
înmatriculați la o formă de 
învățământ profesional-dual. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 
 

muncă și lipsa de calificări a 
tinerilor face ca antreprenorii 
din țara noastră să caute 
angajați în alte țări. 
România are nevoie de 
absolvenţi bine calificaţi pe 
piaţa muncii. În acest moment 
statisticile nu ne sunt favorabile 
deloc: unul din patru tineri este 
şomer, iar 16% dintre tinerii 
români cu vârste cuprinse între 
18 şi 24 de ani nu studiază şi 
nici nu urmează niciun curs de 
formare profesională. Aceste 
cifre ne spun clar: avem mare 
nevoie de învăţământ dual. 
Pentru a creşte competitivitatea 
şi profesionalizarea 
absolvenţilor români, atelierele 
şcolilor pot fi dotate cu 
echipamente moderne de către 
mediul de afaceri. Statul roman 
nu-şi permite să facă o astfel de 
investiţie însă ar trebui să facă 
eforturi pentru a atrage tinerii 
din mediile defavorizate pentru 
a îmbrățișa o meserie. În acest 
scop, ar trebui să construiască 
internate și să le susțină pe 
cele existente deja unde elevii 
să beneficieze de cazare și 
masă gratuite. 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor din 

OUG nr. 90/2017. 
Menționăm că, în situația în 
care în anul 2018 s-ar aplica 
prevederile art. 8 din Legea 
educației naționale nr.1/2011, 
necesarul suplimentar de 
finanțare ar fi de 39,55 miliarde 
lei (4,35% din PIB), 
reprezentând un impact major 
asupra deficitului bugetului 
general consolidat. 
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Anexa 3/25/02 ca urmare a 
implementării art. 8 a LEN 
1/2011. 

31.  Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale, Capitolul 
5010, Titlul 10, Art. 01, Alin 01 
”Salarii de bază” 

 

Solicităm suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 72.000 
mii lei pentru dublarea 
numărului de consilieri școlari.  
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 
 

Motivare: În acest moment 
există un singur consilier 
educațional la 800 de elevi. În 
același timp, România se 
confruntă cu cea mai mare cifră 
de abandon școlar și cu tineri 
care ies din școală fără o șansă 
pe piața muncii. Considerăm că 
este necesar ca în fiecare 
unitate de învățământ cu 
personalitate juridică, să 
funcționeze un cabinet de 
consiliere psihologică, unde să-
și desfășoare activitatea un 
psiholog școlar, care să aibă în 
evidență un număr de 400 de 
elevi, și nu 800. În acest 
moment există 1943 de 
psihologi în școli. Dacă s-ar 
aplica principiul ca la fiecare 
400 de elevi să există câte un 
cabinet de consiliere, ar fi 
nevoie de 4080 de psihologi/ 
sociologi/consilieri în carieră. 
Este nevoie de un efort 
financiar și logistic pentru a 
diminua abandonul școlar și 
creșterea calității actului 
educațional. 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor din 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa  
propusă, respectiv aplicarea art. 
8 din Legea Educației Naționale 
nr. 1/2011, nu poate fi avută în 
vedere măsura prorogării 
termenului de aplicare a 
acestuia fiind aprobată prin 
OUG nr. 90/2017. 
Menționăm că, în situația în 
care în anul 2018 s-ar aplica 
prevederile art. 8 din Legea 
educației naționale nr.1/2011, 
necesarul suplimentar de 
finanțare ar fi de 39,55 miliarde 
lei (4,35% din PIB), 
reprezentând un impact major 
asupra deficitului bugetului 
general consolidat. 
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Anexa 3/25/02 ca urmare a 
implementării art. 8 a LEN 
1/2011. 

32.  Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitol 6510, Subcapitol 11, 
Paragraf 03, Titlul: ”Internate și 
cantine pentru elevi” 

Solicităm suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 35.000 
mii lei pentru respectarea 
angajamentelor OUG 81/2016 
privind gratuitatea elevilor din 
mediul rural în internate. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat PNL Florica 
Cherecheș, Grupurile 
parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Motivare: Acest amendament 
vine în sprijinul încurajării 
tinerilor de a urma o formă de 
învățământ profesional și de a 
descuraja abandonul școlar în 
rândul tinerilor din mediul rural. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma 
de 35.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finanțelor Publice - 
Acțiuni generale / Capitolul 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
Dobânzi 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, 
subvențiile pentru internate și 
cantine școlare se asigură din 
bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale de care 
aparţin unităţile de învăţământ 
preuniversitar şi din sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată, aprobate anual prin 
legea bugetului de stat cu 
această destinaţie. 

33.  Ministerul Educației Naționale 
Anexa 3/25 

Introducerea în anexă a 
obiectivului de investiții 
„Reabilitare și modernizarea 
(inclusiv dotarea) Grădiniței din 
comuna Suseni, județul Mureș” 
cu suma de  245 mii lei in anul 
2018.  
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 

Motivare:  Se propune 
admiterea amendamentului, 
întrucât suma reprezintă 
valoarea cofinanțării de la 
bugetul local al comunei 
SUSENI  pentru anul 2018. 
Proiectului menționat este în 
valoare de 1.007.765 lei, este 
semnat contract de finanțare și 
este finanțat prin PNDR, iar 
suma solicitată nu poate fi 
asigurată din bugetul local al 
comunei Suseni, iar în cazul 
nefinanțării obiectivului, există 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, 
finanțarea cheltuielilor de 
investiţii aferente unităților de 
învățământ preuniversitar se 
asigură din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate 
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Deputat PMP Dr. Marius 
Pascan 

riscul de a se pierde finanțarea 
acestui proiect. 
Sursa de finanţare: - 

anual prin legea bugetului de 
stat cu această destinaţie. 

34.  Ministerul Educației Naționale - 
Anexa 3/25 

Reabilitare infrastructura 
școlară din comuna Danes – 
500 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat PMP Dr. Marius 
Pascan 

Motivare: Este necesară 
modernizarea unităților de 
învățământ din comuna pentru 
a da egalitate de șanse de 
studiu elevilor din comună cu 
cei din mediul urban. 
Sursa de finanţare: - 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, 
finanțarea cheltuielilor de 
investiţii aferente unităților de 
învățământ preuniversitar se 
asigură din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate 
anual prin legea bugetului de 
stat cu această destinaţie. 

35.  Ministerul Educației Naționale - 
Anexa 3/25 

Construire Şcoală gimnazială 
cu 10 săli de clasă în sat 
Cheţani, Comuna Cheţani, 
Judeţul Mureş, rest de executat 
– 1.215 mii lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 

Deputat PMP Dr. Marius Pascan 

Motivare: Este necesară 
modernizarea unităților de 
învățământ din comuna pentru 
a da egalitate de șanse de 
studiu elevilor din comună cu 
cei din mediul urban. 
Sursa de finanţare: - 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, 
finanțarea cheltuielilor de 
investiţii aferente unităților de 
învățământ preuniversitar se 
asigură din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate 
anual prin legea bugetului de 
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stat cu această destinaţie. 
36.  Ministerul Educației Naționale - 

Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități strategice 
pe termen mediu ale 
ordonatorului  
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea infrastructurii 
învățământului preuniversitar; 
utilizarea noilor tehnologii 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Extindere, reabilitare 
și modernizare Școala 
Generala Poienile Zagrii, 
comuna Zagra, județul Bistrița 
Năsăud” cu suma de 1.238 mii 
lei.  
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat PMP Ionuț Simionca 

Motivare: Se propune 
admiterea amendamentului, 
întrucât populația comunei se 
află în creștere, fiind nevoie de 
creșterea numărului de săli de 
clasa precum și modernizarea 
acestora. 
Sursa de finanțare: Prin 
redistribuire între unitățile 
administrației publice, din 
Fondul de Rezervă al 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, 
finanțarea cheltuielilor de 
investiţii aferente unităților de 
învățământ preuniversitar se 
asigură din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate 
anual prin legea bugetului de 
stat cu această destinaţie. 

37.  Ministerul Educației Naționale - 
Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități strategice 
pe termen mediu ale 
ordonatorului  
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea infrastructurii 
învățământului preuniversitar; 
utilizarea noilor tehnologii 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Reabilitare Școala 
Generala Alunișul, comuna 
Zagra, județul Bistrița Năsăud” 
cu suma de  920 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat PMP Ionuț Simionca 

Motivare: Se propune 
admiterea amendamentului, 
întrucât în prezent clădirea în 
care funcționează se află într-o 
stare avansată de uzură. 
 
Sursa de finanțare: Prin 
redistribuire între unitățile 
administrației publice, din 
Fondul de Rezervă al 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, 
finanțarea cheltuielilor de 
investiţii aferente unităților de 
învățământ preuniversitar se 
asigură din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate 
anual prin legea bugetului de 
stat cu această destinaţie. 

38.  Ministerul Educației Naționale - Finanțarea obiectivului de Motivare: Se propune Se propune respingerea 
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Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități strategice 
pe termen mediu ale 
ordonatorului  
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea infrastructurii 
învățământului preuniversitar; 
utilizarea noilor tehnologii 

investiții „Reabilitare și 
modernizare Școala Sita din 
localitatea Sita, comuna 
Spermezeu, județul Bistrița 
Năsăud” cu suma de 663 mii 
lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat PMP Ionuț Simionca 

admiterea amendamentului, 
întrucât în prezent clădirea în 
care funcționează se află într-o 
stare avansată de uzură. 
 
Sursa de finanțare: Prin 
redistribuire între unitățile 
administrației publice, din 
Fondul de Rezervă al 
Guvernului. 

amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, 
finanțarea cheltuielilor de 
investiţii aferente unităților de 
învățământ preuniversitar se 
asigură din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate 
anual prin legea bugetului de 
stat cu această destinaţie. 

39.  Ministerul Educației Naționale - 
Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități strategice 
pe termen mediu ale 
ordonatorului  
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea infrastructurii 
învățământului preuniversitar; 
utilizarea noilor tehnologii 

Finanțarea obiectivului de 
investiții „Proiect Tehnic, 
execuție și dotare Sala 
Festivități în localitatea Cepari, 
comuna Dumitra, județul Bistrița 
Năsăud” cu suma de 900 mii 
lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat PMP Ionuț Simionca 

Motivare: În vederea 
desfășurării în condiții optime a 
diverselor manifestări culturale 
din localitatea Cepari. 
 
Sursa de finanțare: Prin 
redistribuire între unitățile 
administrației publice, din 
Fondul de Rezervă al 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, 
finanțarea cheltuielilor de 
investiţii aferente unităților de 
învățământ preuniversitar se 
asigură din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate 
anual prin legea bugetului de 
stat cu această destinaţie. 

40.  Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa nr. 3/25 
 

Introducerea în Anexa 3/25 a 
obiectivului de investiţii 
”Modernizarea Şcolii generale 

Motivare: Este necesară 
construirea unui etaj 
suplimentar pentru crearea de 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educației naționale 
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<Ion Borcea> din Agigea”, cu 
suma de 1.500 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat PMP Robert-Nicolae 
Turcescu 
 
 
 
 

săli de clasa moderne, cu 
grupuri sanitare, elemente 
ajutătoare pentru copiii cu 
dizabilităţi şi laboratoare de 
specialitate, dotate cu materiale 
didactice specifice, de ultimă 
generaţie. 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Ministerul Educaţiei 
Naţionale – Resurse generale  

nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, 
finanțarea cheltuielilor de 
investiţii aferente unităților de 
învățământ preuniversitar se 
asigură din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate 
anual prin legea bugetului de 
stat cu această destinaţie. 

41.  Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa nr. 3/25 
Capitolul 65.01 "Învățământ" - 
Programul "Acordarea de ajutor 
financiar în vederea stimulării 
acordării de calculatoare"  
 

Introducerea în Anexa 3/25 a 
obiectivului de investiţii 
”Achiziţionare calculatoare / 
laptop-uri si video-proiectoare 
pentru Şcoala Gimnazială 
Dunăreni, comuna Aliman”, cu 
suma de 30 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat PMP Robert-Nicolae 
Turcescu 

Motivare: Este necesară 
achiziţionarea de calculatoare/ 
laptop-uri şi video-proiectoare, 
deoarece toate manualele sunt 
însoţite de CD-uri, care nu pot fi 
însă folosite din cauza absenţei 
aparaturii. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea fondului de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce titlu de cheltuieli ar urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2018 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 
 

42.  Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa nr. 3/25 

Introducerea în Anexa 3/25 
a obiectivului de investiţii 

Motivare: Se propune 
admiterea amendamentului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
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 ”Achiziţionare mobilier – bănci 
pentru Şcoala Gimnaziala 
Dunăreni”, cu 
suma de 30 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat PMP Robert-Nicolae 
Turcescu 

pentru achiziţionarea a 100 de 
bănci şcolare, destinate unui 
număr de 4 săli de clasă, care 
în prezent nu  sunt mobilate, 
motiv pentru care momentan 
cursurile se desfăşoară în două 
schimburi. 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Ministerul Educaţiei 
Naţionale – Resurse generale 

potrivit Legii educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, 
finanțarea cheltuielilor de 
investiţii aferente unităților de 
învățământ preuniversitar se 
asigură din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate 
anual prin legea bugetului de 
stat cu această destinaţie. 

43.  Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa nr. 3/25 
 

Introducerea în Anexa 3/25 a 
obiectivului de investiţii 
”Modernizarea celor două 
grădiniţe din comuna Cobadin 
(Cobadin şi Viisoara)”, cu suma 
de 1.000 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat PMP Robert-Nicolae 
Turcescu 

Motivare: De mai bine de 40 
ani, numărul sălilor de clasă în 
cele două unităţi a rămas 
acelaşi, în ciuda faptului că 
natalitatea în comună a crescut.  
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Ministerul Educaţiei 
Naţionale – Resurse generale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, 
finanțarea cheltuielilor de 
investiţii aferente unităților de 
învățământ preuniversitar se 
asigură din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate 
anual prin legea bugetului de 
stat cu această destinaţie. 

44.  Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa nr. 3/25 
 

Introducerea în Anexa 3/25 a 
obiectivului de investiţii 
”Amenajare/Construire hol 
acces din incinta şcolii către 

Motivare: Grupurile sanitare 
ale Şcolii Gimnaziale „Mihai 
Eminescu” din Costineşti se 
afla în exteriorul clădirii în care 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și 
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grupurile sanitare şi construire 
grup sanitar pentru persoanele 
cu dizabilităţi la Şcoala 
Gimnazială „Mihai Eminescu” 
Costineşti, cu suma de 95 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat PMP Robert-Nicolae 
Turcescu 

se află sălile de clasă. Astfel, 
pentru a ajunge la toaletă, elevii 
au de străbătut aproximativ 30 
metri prin frig în timpul iernii. De 
asemenea, şcoala nu are un 
grup sanitar  destinat 
persoanelor cu dizabilităţi, deşi 
în unitatea şcolară învaţă şi 
copii cu dificultăţi locomotorii. 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Realocare sume prin 
transferul de la alte unităţi ale 
administraţiei publice 

completările ulterioare, 
finanțarea cheltuielilor de 
investiţii aferente unităților de 
învățământ preuniversitar se 
asigură din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate 
anual prin legea bugetului de 
stat cu această destinaţie. 

45.  Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa nr. 3/25 
 

Introducerea în Anexa 3/25 a 
obiectivului de investiţii 
”Renovare Şcoala cu cls. I-VIII 
Văleni, comuna Dobromir”, cu 
suma de 1.350 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat PMP Robert-Nicolae 
Turcescu 

Motivare: Se propune 
admiterea amendamentului 
întrucât şcoala nu are suficiente 
clase şi se învaţă în trei 
schimburi. Este astfel urgentă 
extinderea clădirii.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea fondului de rezervă 
al Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, 
finanțarea cheltuielilor de 
investiţii aferente unităților de 
învățământ preuniversitar se 
asigură din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate 
anual prin legea bugetului de 
stat cu această destinaţie. 

46.  Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa nr. 3/25 
 

Introducerea în Anexa 3/25 
a obiectivului de investiţii 
”Modernizarea celor două 
grădiniţe de stat din  oraşul 

Motivare: De mai bine de 40 
ani, numărul sălilor de clasă în 
cele două unităţi a rămas 
acelaşi, în ciuda faptului că 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și 
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Eforie”, cu suma de 1.193 mii 
lei. 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat PMP Robert-Nicolae 
Turcescu 

natalitatea în comună a crescut.  
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Ministerul Educaţiei 
Naţionale – Resurse generale 

completările ulterioare, 
finanțarea cheltuielilor de 
investiţii aferente unităților de 
învățământ preuniversitar se 
asigură din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate 
anual prin legea bugetului de 
stat cu această destinaţie. 

47.  Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa nr. 3/25 
 

Introducerea în Anexa 3/25 a 
obiectivului de investiţii 
”Modernizarea celor două şcoli 
şi a grădiniţe de stat din oraşul 
Hârşova”, cu suma de 1.000 mii 
lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat PMP Robert-Nicolae 
Turcescu 

Motivare: Pentru eficientizarea 
actului instructiv-educativ şi 
obţinerea unor autorizaţii de 
funcţionare a instituţiilor de 
învăţământ din oraş este 
necesară mansardarea Şcolii 
Gimnaziale nr. 1, extinderea LT 
”I.Cotovu”, construirea a doua 
săli de clasă şi modernizarea 
centralei termice de la Şcoala 
Port, precum şi construirea unei 
scări exterioare şi extinderea 
GOP ”Tic-Pitic”. 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Ministerul Educaţiei 
Naţionale – Resurse generale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, 
finanțarea cheltuielilor de 
investiţii aferente unităților de 
învățământ preuniversitar se 
asigură din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate 
anual prin legea bugetului de 
stat cu această destinaţie. 

48.  Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa nr. 3/25 
 

Introducerea în Anexa 3/25 a 
obiectivului de investiţii ”Dotare 
cu materiale didactice şi 
elemente de mobilier a Şcolii 
Gimnaziale nr.1 Saligny”, cu 
suma de 150 mii lei. 

Motivare: Se propune 
admiterea amendamentului 
deoarece materialele didactice 
existente în şcoala sunt 
învechite şi deteriorate. De 
asemenea, elemente ale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, 
finanțarea cheltuielilor de 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat PMP Robert-Nicolae 
Turcescu 

băncilor sunt desprinse şi pot 
genera accidentări ale copiilor. 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Ministerul Educaţiei 
Naţionale – Resurse generale 

investiţii aferente unităților de 
învățământ preuniversitar se 
asigură din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate 
anual prin legea bugetului de 
stat cu această destinaţie. 

49.  Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa nr. 3/25 
 

Introducerea în Anexa 3/25 a 
obiectivului de investiţii 
”Amenajare Liceu Teoretic şi 
sala de sport în oraşul Negru 
Vodă”, cu suma de 913,5 mii 
lei. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat PMP Robert-Nicolae 
Turcescu 

Motivare: Se propune 
admiterea amendamentului 
întrucât atât Liceul Teoretic 
Negru Vodă, cât şi sala de 
sport, sunt într-un grad avansat 
de degradare. Este nevoie de 
reparaţii interioare şi exterioare 
pentru ca elevii să-şi poată 
desfăşura activitatea în condiţii 
de curăţenie şi siguranţă. 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Ministerul Educaţiei 
Naţionale – Resurse generale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, 
finanțarea cheltuielilor de 
investiţii aferente unităților de 
învățământ preuniversitar se 
asigură din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate 
anual prin legea bugetului de 
stat cu această destinaţie. 

50.  Ministerul Educației Naționale 
Anexa nr. 3/25 
 

Introducerea în Anexa 3/25 a 
obiectivului de investiţii: 
„Achiziţionare microbuz pentru 
transport elevi”, cu suma de 
120 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Motivare: Primăria Costineşti 
nu deţine un microbuz destinat 
transportului elevilor către 
unităţile de învăţământ din 
localitate şi pentru transportul 
copiilor la activităţi extraşcolare 
care au loc în afara comunei.  
Sursa de finanţare: Bugetul de 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit Legii educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, 
finanțarea cheltuielilor de 
investiţii aferente unităților de 
învățământ preuniversitar se 
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sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat PMP Robert-Nicolae 
Turcescu 

stat – Ministerul Educaţiei 
Naţionale – Resurse generale 

asigură din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate 
anual prin legea bugetului de 
stat cu această destinaţie. 

51.  Anexa nr.3/25 - Ministerul 
Educației Naționale 
 

Se alocă suma de 1.200.000 lei 
pentru consolidarea Palatul 
Copiilor Iași, Corp B, din Str. 
Săulescu nr. 10, Iași.  
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Deputați PSD Gavrilă 
Camelia, Macovei Silviu Nicu, 
Cîtea Vasile, Axinte Vasile, 
senatori PSD Lupu Victorel, 
Toma Vasile, Doru Adrian 
Panescu 

Motivare: În locaţia din str. 
Săulescu nr. 10, se desfăşoară 
activităţi educative cu un număr 
de 24 de cercuri, în care sunt 
angrenaţi peste 2.300 copii pe 
diferite domenii (electrotehnică, 
automatizări, design, artă, 
sport, instrumente muzicale 
etc.). Clădirea este într-un grad 
avansat de uzură și nu mai 
prezintă siguranţă la 
exploatare. Corpul B al 
Palatului Copiilor Iași, numit și 
Casa Beldiman, este o clădire 
ce aparține patrimoniului 
național, având codul IS II-m-B-
64033 în Lista Monumentelor 
Istorice. Palatului Copiilor Iași 
este una dintre cele mai mari 
instituţii de profil din ţară, 
obţinând până în prezent 
numeroase și semnificative 
premii naţionale şi 
internaţionale la diverse 
concursuri şi competiţii. 
Numărul mare al populaţiei 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2018 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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şcolare din municipiul Iaşi 
(peste 50.000 preşcolari şi 
elevi) impune existenţa unor 
spaţii adecvate pentru 
desfăşurarea activităţilor 
instructiv-educative 
extraşcolare. În contextul 
actual, atragerea copiilor către 
diverse activităţi instructiv-
educative în afara orelor de 
curs, care să se desfăşoare 
într-un cadru instituționalizat, 
constituie o prioritate 
pedagogică majoră, cu 
implicaţii pozitive asupra 
reducerii absenteismului şcolar 
sau atragerii elevilor spre 
comportamente, atitudini și 
activități antisociale. Alocare 
bugetară va fi destinată 
consolidării structurii prin 
confinarea zidăriei existente; 
restaurării prin eliberare și prin 
demolarea parțială a extinderii 
de pe fațada de sud-vest; 
restaurării fațadelor existente; 
amenajării exterioare; refacerii 
integrale a finisajelor interioare; 
înlocuirii tâmplăriei interioară-
exterioară; înlocuirii instalațiilor 
electrice, termice și sanitare. 
Pentru realizarea lucrărilor este 
necesară alocarea sumei de 
2.935.574 lei, din care 900.000 
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lei sunt necesari pentru 
realizarea studiului de 
fezabilitate, a expertizei tehnice 
și documentației tehnice 
necesare pentru autorizarea 
lucrărilor de construcții, precum 
și demararea efectivă a 
lucrărilor de consolidare a 
clădirii.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului. 
 
 

52.  Anexa nr.3/25 - Ministerul 
Educației Naționale 
 

Se alocă suma de 400.000 lei 
pentru realizarea unui Centru 
de formare pe Str. Octav Botez, 
Iași, Județul Iași.  
 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor 
Deputați PSD Gavrilă 
Camelia, Macovei Silviu Nicu, 
Cîtea Vasile, Axinte Vasile, 
senatori PSD Lupu Victorel, 
Toma Vasile, Doru Adrian 
Panescu 

Motivare: Pentru învățământul 
ieșean este necesară realizarea 
unui centru de formare, cu săli 
de conferințe și seminarii, pe un 
teren existent și neutilizat ce 
aparține domeniului public al 
statului, aflat în imediata 
apropiere a Casei Corpului 
Didactic ”Spiru Haret” din Iași, 
din Str. Octav Botez nr. 2A. 
Necesitatea și urgența 
investiției rezultă din faptul că 
nu există o sală 
corespunzătoare, cu o 
capacitate de 250-300 de 
locuri, pentru întâlnirile cu 
directorii și profesorii unităților 
de învățământ preuniversitar. 
Totodată, Inspectoratul Școlar 
Județean Iași are nevoie de o 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere, întrucât, 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2018 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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sală în care să se realizeze 
formarea cadrelor didactice din 
județul Iași (peste 8500 cadre 
didactice). Orașul Iași este un 
centru universitar unde 
Inspectoratul Școlar Județean 
Iași organizează, în parteneriat 
cu universitățile, cursuri și stagii 
de formare. Suma de 400.000 
lei este necesară pentru 
întocmirea documentației 
tehnico-economice aferentă 
acestui obiectiv de investiții, 
care să cuprindă soluțiile 
funcționale, tehnologice, 
constructive și economice care 
urmează să fie supuse 
aprobării Ministerului Educației 
Naționale.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului. 

53.  Anexa nr.3/25 – Ministerul 
Educatiei Nationale 

Se suplimenteaza bugetul 
Ministerului Educației Naționale 
cu suma de 36.097.079 lei 
pentru plata in luna ianuarie 
2018 a sumelor datorate 
personalului didactic din 
invatamantul superioar de stat 
in baza hotararilor judecatoresti 
 
Autori: 
Deputat Ion-Marcel Ciolacu 
Deputat Mihail Tudose 

Motivare: Se creeaza baza 
legala pentru plata acestor 
sume 
 
Sursa de finantare: Bugetul de 
stat 
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Senator Ecaterina Andronescu 
 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/26 Ministerul Sănătății 
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Respinse de Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică a Senatului 
 

1.  Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătăţii 
6601 Sănătate 
51 Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
02 Transferuri de capital 

23 Transferuri de la 
bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru 
finantarea reparatiilor 
capitale in sanatate 

 
Propuneri 2018 ..... 2.000 mii lei 

Propunem ca din sumele 
alocate prin transfer bugetelor 
locale destinate finanţării 
reparaţiilor capitale în sănătate, 
suma de 30.660 mii lei să fie 
orientată spre finanţarea 
proiectului: 
 
"Reabilitare, modernizare, 
extindere şi dotare secţie de 
psihiatrie” - Spitalul judeţean de 
urgenţă Zalău", judeţul Sălaj 
Propuneri 2018 ....30.660 mii 
lei  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a SenatuluiComisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a 
Senatului 

 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acţiuni generale 
economice şi comerciale şi de 
muncă 
01 Acţiuni generale economice 
şi comerciale 
12 Ajutoare de stat 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
responsabilitatea stabilirii 
priorităților in realizarea 
obiectivelor de investitii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Proiectul propus a se finanța se 
încadrează în categoria 
obiectivelor de investiții și nu   
reprezintă reparații capitale 
pentru a fi  încadrat la alineatul 
bugetar indicat în amendament. 
 
Sumele prevăzute în bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice-
Acţiuni Generale sunt necesare 
pentru acordarea ajutoarelor de 
stat prevăzute prin acte 
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Vass Levente, Seres Dénes, 
Erdei D. István, deputaţi UDMR 
László Attila, Tánczos Barna, 
senatori UDMR 

normative. 
  
 

2.  Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătăţii 
 
6601 Sănătate 
51 Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
02 Transferuri de capital 

23 Transferuri de la 
bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru 
finantarea reparatiilor 
capitale in sanatate 

 
Propuneri 2018 ..... 2.000 mii lei 

Propunem ca din sumele 
alocate prin transfer bugetelor 
locale destinate finanţării 
reparaţiilor capitale în sănătate, 
suma de 13.923 mii lei să fie 
orientată spre finanţarea 
proiectului: 
 
"Extindere ambulatoriu, 
spitalizare de zi şi bloc 
operator”- Spitalul judeţean de 
urgenţă Zalău, judeţul Sălaj” 
Propuneri 2018 ....13.923 mii 
lei 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Vass Levente, Seres Dénes, 
Erdei D. István, deputaţi UDMR 
László Attila, Tánczos Barna, 
senatori UDMR 
 

Sumele sunt necesare finalizării 
lucrărilor de modernizare, al 
căror cost suportat de la 
bugetul judeţului se ridică la 
8.000 mii lei. 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acţiuni generale 
economice şi comerciale şi de 
muncă 
01 Acţiuni generale economice 
şi comerciale 
12 Ajutoare de stat 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
responsabilitatea stabilirii 
priorităților in realizarea 
obiectivelor de investitii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Proiectul propus a se finanța se 
încadrează în categoria 
obiectivelor de investiții și nu   
reprezintă reparații capitale 
pentru a fi  încadrat la alineatul 
bugetar indicat în amendament. 
 
Sumele prevăzute în bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice-
Acţiuni Generale sunt necesare 
pentru acordarea ajutoarelor de 
stat prevăzute prin acte 
normative 
 
 

3.  Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătăţii 
6601 Sănătate 

Propunem alocarea de fonduri 
pentru dotarea cu aparatură 
medicală a Ambulatoriului 

Spitalul judeţean are mare 
nevoie de aparatură medicală, 
cea aflată în dotare fiind 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
responsabilitatea stabilirii 
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51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 
02 Transferuri de capital 

24 Transferuri de la 
bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru 
finantarea altor investitii 
in sanatate 

 
Propuneri 2018....7.000 mii lei 

integrat de specialitate a 
Spitalului de urgenţă Zalău, 
judeţul Sălaj 
 
Propuneri 2018 .....20.677 mii 
lei 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Vass Levente, Seres Dénes, 
Erdei D. István, deputaţi UDMR 
László Attila, Tánczos Barna, 
senatori UDMR 

învechită, alte aparate lipsind, 
ceea ce îngreunează sau face 
imposibilă stabilirea cu 
acurateţe a diagnosticelor. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acţiuni generale 
economice şi comerciale şi de 
muncă 
01 Acţiuni generale economice 
şi comerciale 
12 Ajutoare de stat 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

priorităților in realizarea 
obiectivelor de investitii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Sumele prevăzute în bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice-
Acţiuni Generale sunt necesare 
pentru acordarea ajutoarelor de 
stat prevăzute prin acte 
normative 
 
 

4.  Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătăţii 
 
6601 Sănătate 
51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 
02 Transferuri de capital 

24 Transferuri de la 
bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru 
finantarea altor investitii 
in sanatate 

 
Propuneri 2018....7.000 mii lei 

Suma solicitată este destinată 
funcţionalizării acceleratorului 
de particule cu care va fi dotat 
Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Braşov  
 
Propuneri 2018 .....10.120 mii 
lei 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Vass Levente, Ambrus Izabella 
Agnes, Erdei D. István - 
deputaţi UDMR 

Spitalul Clinic Judeţean Braşov 
va fi dotat cu un accelerator de 
particule necesar în tratamentul 
afecţiunilor oncologice. Pentru 
asigurarea funcţionalităţii 
echipamentului, Consiliul 
judeţean are nevoie de 10,12 
milioane lei. 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este indicată sursa de finanţare 
a plusului de cheltuieli.  
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László Attila, Tánczos Barna - 
senatori UDMR 

5.  Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătăţii 
 
6601 Sănătate 
51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 
02 Transferuri de capital 

24 Transferuri de la 
bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru 
finantarea altor investitii 
in sanatate 

 
Propuneri 2018....7.000 mii lei 

Pentru Spitalul Clinic de 
Obstetrică şi Ginecologie 
Braşov propunem alocarea 
sumei 
 
Propuneri 2018 .....7.417 mii lei 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Vass Levente, Ambrus Izabella 
Agnes, Erdei D. István - 
deputaţi UDMR 
László Attila, Tánczos Barna - 
senatori UDMR 

Suma solicitată constituie 
finanţarea proprie şi cheltuielile 
neeligibile în sarcina Consiliului 
judeţean Braşov în calitate de 
beneficiar al proiectului POR 
2014-2020 ”Modernizare, 
dotare şi eficientizare 
energetică Spitalul Clinic de 
Obstetrică şi Ginecologie 
Braşov”, sumă care, în lipsa 
resurselor financiare, nu poate 
fi acoperită din bugetul 
judeţului. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este indicată sursa de finanţare 
a plusului de cheltuieli.  

6.  Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătăţii 
 
6601 Sănătate 

51 Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice  

02 Transferuri de capital 
23 Transferuri de la 
bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru 
finantarea reparatiilor 
capitale in sanatate 

 

Propunem alocarea prin 
transfer a sumei necesare 
destinate finanţării reparaţiilor 
capitale în sănătate pentru: 
 
Lucrări de reabilitare şi reparaţii 
capitale la Spitalul de Psihiatrie 
Tulgheş, jud. Harghita 
Propuneri 2018…... 1.547 mii 
lei 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 

Clădirea este în stare avansată 
de degradare, necesitând 
urgent reparaţii capitale. 
 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanţare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiţii în suma alocată prin 
buget. 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
responsabilitatea stabilirii 
priorităților in realizarea 
obiectivelor de investitii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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Propuneri 2018 ..... 2.000 mii lei şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Vass Levente, Kelemen Hunor, 
Korodi Attila, Bende Sandor, 
Benedek Zacharie, Sebestyén 
Csaba, Erdei D. István - 
deputaţi UDMR 
László Attila, Verestoy Attila, 
Tánczos Barna, senatori UDMR 
 

Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

7.  Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătăţii 
 
6601 Sănătate 
51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 
02 Transferuri de capital 

24 Transferuri de la 
bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru 
finantarea altor investitii 
in sanatate 

 
Propuneri 2018....7.000 mii lei 

Solicităm alocarea sumelor 
necesare dotării cu aparatură 
medicală a spitalului municipal 
Gheorgheni, judeţul Harghita 
 
Propuneri 2017....1.414 mii lei 
 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Vass Levente, Kelemen Hunor, 
Korodi Attila, Bende Sándor, 
Benedek Zacharie, Sebestyén 
Csaba, Erdei D. István, deputaţi 
UDMR 
László Attila, Verestoy Attila, 
Tánczos Barna, senatori UDMR 

Spitalul municipal Gheorgheni 
deserveşte anual peste 5.200 
de pacienţi în spitalizare 
continuă, 8.300 în sistem de zi 
şi 45.000 în ambulatoriu de 
specialitate. Dotările spitalului 
sunt foarte vechi, uzura morală 
este de 89%, iar cheltuielile cu 
mentenanţa şi repararea 
aparatelor sunt deja mult prea 
mari. 
Necesarul dotărilor acoperă un 
CT, laparoscop, aparate pentru 
ecografii (inclusiv doppler şi 
ocular). Spitalul dispune de 
personalul de specialitate care 
să valorifice la maximum 
potenţialul aparatelor moderne 
în beneficiul pacienţilor. 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanţare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiţii în suma alocată prin 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
responsabilitatea stabilirii 
priorităților in realizarea 
obiectivelor de investitii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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buget. 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

8.  Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătăţii 
 
5010 VENITURI PROPRII - 
TOTAL 
CHELTUIELI 

71 TITLUL XIII ACTIVE 
NEFINANCIARE 

01 Active fixe 
01 Constructii 
 

Propuneri 2018 ..... 47.000 mii 
lei 

Propunem alocarea sumelor 
necesare construirii unui spital 
judeţean nou la Sibiu: 
 
Construire spitalul judeţean 
Sibiu 
Propuneri 2018 ....50.000 mii 
lei  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Vass Levente, Benedek 
Zacharie, Erdei D. István, 
deputaţi UDMR 
László Attila, Tánczos Barna, 
senatori UDMR 

Construcţia unui nou spital în 
judeţul Sibiu este o promisiune 
asumată de Prim-ministru, de 
ministrul sănătăţii şi de cel al 
fondurilor europene. 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acţiuni generale 
economice şi comerciale şi de 
muncă 
01 Acţiuni generale economice 
şi comerciale 
12 Ajutoare de stat 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
-sursa de finanțare nu poate fi 
avută în vedere întrucât vizează 
diminuarea de sume din bugetul 
de stat pentru finanțarea unor 
cheltuieli din venituri proprii 
 

9.  Anexa 3/26/02/ Ministerului 
Sănătăţii/ Capitolul 5001/ 
Grupa51/ Articol 1/ Alineat 11/ 
Transferuri din bugetul de stat 
catre bugetul fondului national 
unic de asigurari sociale de 
sanatate. 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3 / 26 / 01 MINISTERUL 
SĂNĂTATII cu suma de 
250.000 de mii lei pentru 
asistenţa medicală primară la 
nivel naţional. 
 

Este necesară creşterea 
finanţării medicinei primare prin 
legea privind bugetul de stat, 
care să aducă medicina 
primară la nivelul recomandat 
de Banca Mondială, adică 12% 
din FNUASS total. Din 
statisticile oficiale ale CNAS 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sursa de finanțare nu poate fi 
avută în vedere deoarece în 
bugetul MFP-AG (Anexa 3/65) 
la titlul Dobânzi sunt prevăzute 
sume pentru cheltuielile ce se 
vor efectua cu plata dobânzilor 
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului Antoneta 
Ioniţă – Deputat PNL 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat  

rezultă că medicina primară 
acordă 70-80% din serviciile 
medicale din sistem, deşi 
finanţarea actuală a acesteia 
este de sub 6% din FNUASS 
total. Medicina de familie poate 
rezolva prompt şi economic 
toate nevoile medicale uzuale 
ale populaţiei, este accesibilă şi 
bine reprezentată în aproape 
toate zonele ţării. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire de la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

aferente împrumuturilor 
contractate de stat de pe piața 
internă și externă. 
 
  
 

10.  Anexa 3/26, Ministerul 
Sănătăţii, Capitol 6601/ 
Subcapitol 10  

Se propune alocarea sumei  de 
20.000 mii lei pentru 
operaţionalizarea obiectivelor 
realizate prin POS CCE/Axa 
prioritară 2 – Competitivitate 
prin Cercetare, Dezvoltare 
Tehnologică şi Inovare/ 
Operaţiunea 2.2.1. Dezvoltarea 
infrastructurii C D existente şi 
crearea de noi infrastructuri 

Aceste centre au fost finanţate 
doar pentru crearea lor, nefiind 
susţinută şi funcţionarea şi 
salariile personalului. 
 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuire de la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sursa de finanțare nu poate fi 
avută în vedere deoarece în 
bugetul MFP-AG (Anexa 3/65) 
la titlul Dobânzi sunt prevăzute 
sume pentru cheltuielile ce se 
vor efectua cu plata dobânzilor 
aferente împrumuturilor 
contractate de stat de pe piața 
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(laboratoare, centre de 
cercetare / Apel Nr. 2209 – 4 şi 
realizarea unui plan de 
cercetare al Ministerului 
Sănătăţii 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputaţi PNL: 
Stamatian Florin 
Oros Adrian 
Moldovan Sorin 

Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

internă și externă. 
- nu se precizează capitolul/ 
titlul de cheltuieli/articolul 
bugetar la care se propune 
suplimentarea și respectiv 
capitolul/articolul de la care se 
va diminua. 
 
 
  

11.  Anexa 3/26, Ministerul Sănătăţii 
Capitol 6601/ Subcapitolul 06 

Se propune alocarea sumei de 
36000 mii lei pentru finanţarea 
a cel puţin 3000 de proceduri 
complete de fertilizare în vitro, 
care includ şi costurile cu 
medicaţia.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputaţi PNL: 
Stamatian Florin 
Oros Adrian 
Moldovan Sorin 

La nivelul anului 2017 în 

România au fost înregistrate 

peste 4000 de fertilizări in vitro, 

iar costul total al unei proceduri 

ajunge până la 12.000 lei. Prin 

Programul Naţional de 

Sănătate Publică, 

Subprogramul de fertilizare în 

vitro şi embriotransfer au fost 

finanţate 835 de proceduri FIV 

în anul 2017, la o valoare 

unitară mult mai mică decât 

costurile finale, respectiv 6.188 

lei/procedură, aşadar, 

Se propune respingerea 
amendamentului . 
Estimarea veniturilor are la 
bază evoluția indicatorilor 
macroeconomici și prevederile 
legislative în vigoare. Pentru a 
lua în calcul o eventuală 
majorare a veniturilor bugetare 
este nevoie de măsuri concrete 
cu termene precise sau 
implementarea unor acțiuni 
suplimentare de îmbunătățire a 
colectării de către ANAF. 
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Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 

susţinerea în continuare a 

Subprogramului de fertilizare in 

vitro şi embriotransfer doar prin 

surse proprii nu este suficientă 

pentru stimularea fertilităţii şi 

natalităţii în România. 

Statisticile prezintă în acest 

sens cifre îngrijorătoare cu 

privire la evoluţia demografică 

în următorii ani. Se propune 

finanţarea a cel puţin 3000 de 

proceduri FIV complete, la 

costul total de 12.000 de 

lei/procedură. 

12.000 lei/procedură (2600 

euro) x 3000 proceduri = 36 mil 

lei 

11.000 lei/procedură (2400 
euro) x 3000 proceduri = 33 mil 
lei 
Sursa de finanţare: 
Majorarea veniturilor bugetare 
prin reducerea evaziuniifiscale 
în urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea şi impozite şi 
taxe estimate de MF la 5 
miliarde lei. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
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familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

12.  Anexa  3/26/02/ Ministerului 
Sănătăţii  
cap 5001/grupa51/art.02/alin 12 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
675.000 mii lei pentru  
Construirea Spitalului 
Regional de Urgenţă Cluj în 
comuna Floreşti, Judeţul Cluj 
 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputaţi PNL: 
Stamatian Florin 
Oros Adrian 
Moldovan Sorin 

Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

Spitalul Regional Clinic de 
Urgenţă 
este un element cheie in 
strategia Consiliului Judeţean 
Cluj, care are în vedere 
transformarea judeţului intr-un 
punct de referinţă în domeniul 
sănătăţii pentru  această parte 
a ţării, având o capacitate 
ridicată de reacţie în caz de 
urgenţă, fiind în acest moment 
cel mai avansat dintre 
proiectele Spitalelor Regionale 
de Urgenţă. 
 
Sursa de finantare: 50% din 
Fonduri europene şi 50% din 
majorarea veniturilor bugetare 
prin reducerea evaziunii fiscale 
în urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea şi impozite şi 
taxe estimate de MF la 5 
miliarde lei. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului . 
Estimarea veniturilor are la 
bază evoluția indicatorilor 
macroeconomici și prevederile 
legislative în vigoare. Pentru a 
lua în calcul o eventuală 
majorare a veniturilor bugetare 
este nevoie de măsuri concrete 
cu termene precise sau 
implementarea unor acțiuni 
suplimentare de îmbunătățire a 
colectării de către ANAF. 

13.  Anexa  3/26/02/ Ministerului 
Sănătăţii  

Se propune alocarea sumei de 
225.000 mii lei pentru  

Spitalul Clinic de Urgenţă 
pentru Copii Cluj – Napoca este 

Se propune respingerea 
amendamentului . 
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cap 5001/grupa51/art.02/alin 12 
 
 

Construirea Spitalului Clinic 
de Urgenţă Monobloc pentru 
Copii Cluj, Judeţul Cluj 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputaţi PNL: 
Stamatian Florin 
Oros Adrian 
Moldovan Sorin 

Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

un spital pavilionar care îşi 
desfăşoară activitatea în 9 
locaţii diferite, având în 
structura actuală 11 secţii, 2 
compartimente, staţie de 
dializă, UPU, distribuite în 14 
clădiri, aflate pe raza 
Municipiului Cluj – Napoca, cu 
o distanţă medie de aproximativ 
4 km între ele.  Spitalul are în 
administrare imobile (clădiri şi 
terenuri) aflate în litigiu, 
revendicate în baza Legii nr. 
10/2001 (sau a OUG nr. 
94/2000, chiar şi retrocedate. 
Din cauza acestor situaţii 
nesigure din punct de vedere 
juridic, funcţionarea spitalului 
este  dificilă, deoarece nu se 
permit reabilitări şi reamenajări 
ale secţiilor. Cluj-Napoca, ca 
centru universitar şi medical, 
funcţionează faptic nu doar ca 
spital judeţean pediatric, ci 
chiar regional. Este în interesul 
actului medical şi al sănătăţii 
copiilor noştri să se realizeze 
cât mai urgent un spital 
monobloc, integrat. 
Sursa de finanţare: Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 

Estimarea veniturilor are la 
bază evoluția indicatorilor 
macroeconomici și prevederile 
legislative în vigoare. Pentru a 
lua în calcul o eventuală 
majorare a veniturilor bugetare 
este nevoie de măsuri concrete 
cu termene precise sau 
implementarea unor acțiuni 
suplimentare de îmbunătățire a 
colectării de către ANAF. 
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estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

14.  Anexa nr. 3/26/01/Ministerul 
Sănătăţii/ Proiectul 1- 
Finanţarea dezvoltării şi 
modernizarea infrastructurii 
sanitare/Subprogramul 
Construirea Spitalelor 
Regionale de Urgenţă, inclusiv 
prin Programul Operaţional 
Regional: 8 spitale regionale şi 
1 spital republican, în Bucureşti 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa nr. 
3/26/01/ 
Ministerul Sănătăţii, cu suma  
de 32.236 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii „Spital Municipal 
Ploieşti”. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
 
Roberta Anastase - deputat 
PNL Răzvan Prişcă – deputat 
PNL 
George Ionescu – deputat PNL 
Iulian Dumitrescu – senator 
PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Construcţia unui Spital 
Municipal constituie prioritatea 
zero pentru sănătatea 
cetăţenilor din judeţul Prahova 
şi în special a cetăţenilor 
Municipiului Ploieşti. Situaţia 
dificilă în care se află în prezent 
cele două unităţi sanitare aflate 
în subordinea Consiliului Local, 
Spitalul de Pediatrie Ploieşti cât 
şi Spitalul Municipal Ploieşti, fac 
imposibilă orice investiţie în 
infrastructura acestor două 
clădiri. Obiectivul principal al 
investiţiei este acela de a crea 
o unitate medicală nouă, 
realizată la standarde 
europene, dotată cu aparatură 
nouă şi modernă. Mai mult 
decât atât, prin această nouă 
unitate, se doreşte comasarea 
Spitalului Municipal Ploieşti şi a 
Spitalului de Pediatrie astfel 
încât aparatura să poată 
deservi necesităţile specifice 
celor două unităţi iar problema 
crizei numărului de medici de 

Se propune respingerea 
întrucât  
sursa de finanțare nu poate fi 
avută în vedere întrucât în 
bugetul MFP-AG (Anexa 3/65) 
la această poziție sunt 
prevăzute sume pentru 
cheltuielile ce se vor efectua cu 
plata dobânzilor aferente 
împrumuturilor contractate de 
stat de pe piața internă și 
externă. 
  



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 13 - 

specialitate să poată fi 
diminuată. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 32.236 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBȂNZI 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

15.  Anexa 3/26/28  
Fonduri alocate prin Programul 
de investiţii publice către 
Ministerul Sănătăţii 

Se propune suplimentarea din 
Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2018 a sumei prevăzute 
în Anexa 3/26/28 cu suma de 
1.400.000 mii lei pentru 
finanţarea construcţiei unui 
nou spital judeţean. 
Judeţul SIBIU 
 
 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Contantin 
Şovăială 

Se solicită suplimentarea 
fondurilor necesare pentru 
construcţia unui nou spital 
judeţean în judeţul Sibiu.  
Este de menţionat faptul că 
spitalul judeţean existent are 
peste 100 de ani, iar constructia 
unui nou spital judeţean la 
standarde europene si moderne 
este impetuos necesară pentru 
sănătatea şi viaţa sibienilor.  
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 
1.400.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanțare nu poate fi avută în 
vedere deoarece  
 prin proiectul de buget pentru  
Ministerul Finanțelor Publice – 
Acțiuni Generale sunt finanțate 
cheltuielile obligatorii ale 
statului, respectiv contribuția 
României la bugetul Uniunii 
Europene, dobânzile aferente 
datoriei publice, schemele de 
ajutor de stat. 
- nu se precizează capitolul/ 
titlul de cheltuieli/articolul 
bugetar la care se propune 
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Senator PNL Mircea Cazan 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

suplimentarea și respectiv 
capitolul/titlul/articolul de la care 
se va diminua. 
 
Tototdată responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.   
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

16.  Anexa 3/26/28 
Capitolul 
Fonduri alocate prin Programul 
de investiţii publice către 
Ministerul Sănătăţii 

Se propune suplimentarea din 
Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2018 a sumei prevăzute 
în Anexa 3  cu suma de 
735,420 mii lei cheltuieli 
necesare pentru achiziţia a 
două autospeciale transport 
şi intervenţie pentru pacienţi, 
pentru Serviciul de 

Se solicită suplimentarea 
fondurilor necesare pentru 
achiziţionarea a două 
autospeciale transport şi 
intervenţie pentru pacienţi, 
pentru Serviciul de Ambulanţă 
Sibiu în cazul unor probleme 
medicale apărute membriilor 
delegaţiilor internaţionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât : 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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Ambulanţă Sibiu în cazul 
unor probleme medicale 
apărute membriilor 
delegaţiilor internaţionale 
participanţi la Summit-ul U.E 
organizat la Sibiu în anul 
2019. 
Judeţul SIBIU 
 
 
 
Autorii amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Contantin 
Şovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

participanţi la Summit-ul U.E 
organizat la Sibiu în anul 2019.  
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 
735,420  mii lei  a sumelor 
prevăzute la Anexa 
nr.3/Ministerul Sănătăţii 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- nu se precizează capitolul/ 
titlul de cheltuieli/articolul 
bugetar la care se propune 
suplimentarea și respectiv 
capitolul/tiltlul/articolul de la 
care se va diminua. 
 

17.  Anexa 3/26/28 
Capitolul 
Fonduri alocate prin Programul 
de investiţii publice către 
Ministerul Sănătăţii 

Se propune suplimentarea din 
Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2018 a sumei prevăzute 
în Anexa 3  cu suma de 
2.637,635 mii lei cheltuieli 
necesare pentru achiziţia a 
de aparatură medicală pentru 
Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Sibiu în cazul unor 
probleme medicale apărute 
membriilor delegaţiilor 
internaţionale participanţi la 
Summit-ul U.E organizat la 

Se solicită suplimentarea 
fondurilor necesare pentru 
achiziţia de aparatură medicală 
absolut necesară în cazul unor 
probleme medicale apărute 
membriilor delegaţiilor 
internaţionale participanţi la 
Summit-ul U.E organizat la 
Sibiu în anul 2019. 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
- Turn laparoscopie 714.000 lei 
-Aspirator chirurgical 11.900 lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât : 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- nu se precizează capitolul/ 
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Sibiu în anul 2019. 
Judeţul SIBIU 
 
 
 
Autorii amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Contantin 
Şovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

-Aparat electrochirurgical 
154.700 lei 
-Lampa Scialitica 95.200 lei 
-Monitor funcţii vitale ATI – 
208.250 lei 
- Ventilatoare ATI 642.600 lei 
-Ventilator ATI mobil pentru 
transport 142.800 lei 
-Ureteroscop flexibil 89.845 lei 
- Laser urlogic 459.340 lei 
- Ecograf 119.000 lei 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 
2.637,645  mii lei  a sumelor 
prevăzute la Anexa 
nr.3/Ministerul Sănătăţii 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 

titlul de cheltuieli/articolul 
bugetar la care se propune 
suplimentarea și respectiv 
capitolul/tiltlul/articolul de la 
care se va diminua. 
 

18.  Anexa nr. 3 / 26/ Ministerul 
Sănătăţii/ Proiectul 1. 
Finanţarea dezvoltării şi 
modernizarea infrastructurii 
sanitare 
 

Se propune alocarea expresă 
din Anexa nr. 3 / 26/ Ministerul 
Sănătăţii/ Proiectul 1. 
Finanţarea dezvoltării şi 
modernizarea infrastructurii 
sanitare 
a sumei de 24.150 mii lei pentru 
obiectivul ,,Consolidare şi 
reabilitare Spitalul Clinic 

 Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Braşov are nevoie de 
consolidare şi reabilitare, şi are 
nevoie de bani pentru a putea 
pune în funcţiune acceleratorul 
de particule aferent 
tratamentelor oncologice.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât : 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 

http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
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Judeţean de Urgenţă Braşov”. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  Mara Mareş- deputat PNL, 
Gabriel Andronache- deputat 
PNL 
 Daniel Cătălin Zamfir –senator 
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: 
Realocarea sumei Anexa nr. 3 / 
26/ Ministerul Sănătăţii/ 
Proiectul 1. Finanţarea 
dezvoltării şi modernizarea 
infrastructurii sanitare – în 
cadrul proiectului 1 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 

19.  Anexa nr. 3 / 26/ Ministerul 
Sănătăţii/ Proiectul 2. Dotarea 
unităţilor sanitare cu aparatură 
medicală, echipamente şi 
mijloace de transport sanitar 
specifice (ambulanţe, 
autosanitare, etc.) 

Se propune alocarea expresă 
din Anexa nr. 3 / 26/ Ministerul 
Sănătăţii/ Proiectul 2. Dotarea 
unităţilor sanitare cu aparatură 
medicală, echipamente şi 
mijloace de transport sanitar 
specifice (ambulanţe, 
autosanitare, etc.) a sumei de 
10.120 mii lei pentru 
funcţionalizarea acceleratorului 
de particule privind 
tratamentele oncologice, aparat 
ce va fi repartizat Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă 
Braşov de către Ministerul 
Sănătăţii 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Solicităm finanţarea acestui 
obiectiv de investiţii pentru a nu 
ajunge în situaţia în care, deşi 
avem aparatura necesară 
asigurării unor tratamente 
oncologice, să nu o putem 
utiliza din lipsă de fonduri.  
 
Sursa de finanţare: 
Realocarea sumei Anexa nr. 3 / 
26/ Ministerul Sănătăţii/ 
Proiectul 1. Finanţarea 
dezvoltării şi modernizarea 
infrastructurii sanitare – în 
cadrul proiectului 2 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât : 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 

http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
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  Mara Mareş- deputat PNL, 
Gabriel Andronache- deputat 
PNL 
 Daniel Cătălin Zamfir –senator 
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
 

20.  Anexa nr. 3 / 26/ Ministerul 
Sănătăţii/ Proiectul 1. 
Finanţarea dezvoltării şi 
modernizarea infrastructurii 
sanitare 
 

Se propune alocarea expresă 
din Anexa nr. 3 / 26/ Ministerul 
Sănătăţii/ Proiectul 1. 
Finanţarea dezvoltării şi 
modernizarea infrastructurii 
sanitare 
a sumei de 7.417 mii lei pentru 
obiectivul ,,Modernizare, dotare 
şi eficientizare energetică a  
Spitalului Clinic de Obstetrică - 
Ginecologie Braşov". 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  Mara Mareş- deputat PNL, 
Gabriel Andronache- deputat 
PNL 
 Daniel Cătălin Zamfir –senator 
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Solicităm finanţarea Spitalului 
Clinic de Obstetrică - 
Ginecologie Braşov întrucât 
mare parte dintre cheltuieli 
privesc fie dotarea, fie 
modernizarea – iar în lipsa 
dotărilor sau în lipsa unor dotări 
moderne, actul medical este 
dificil, dacă nu imposibil de 
realizat. 
 
Sursa de finanţare: 
Realocarea sumei Anexa nr. 3 / 
26/ Ministerul Sănătăţii/ 
Proiectul 1. Finanţarea 
dezvoltării şi modernizarea 
infrastructurii sanitare – în 
cadrul proiectului 1 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 

21.  Anexa nr. 3 / 26/ Ministerul 
Sănătăţii/ Proiectul 1. 

Se propune alocarea expresă 
din Anexa nr. 3 / 26/ Ministerul 

Solicităm finanţarea Spitalului 
Clinic de Psihiatrie şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 

http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
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Finanţarea dezvoltării şi 
modernizarea infrastructurii 
sanitare 
 

Sănătăţii/ Proiectul 1. 
Finanţarea dezvoltării şi 
modernizarea infrastructurii 
sanitare 
a sumei de 1.446 mii lei pentru 
obiectivul ,,Consolidarea, 
modernizarea şi creşterea 
eficienţei energetice a Spitalului 
Clinic de Psihiatrie şi 
Neurologie Braşov".  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
  Mara Mareş- deputat PNL, 
Gabriel Andronache- deputat 
PNL 
 Daniel Cătălin Zamfir –senator 
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Neurologie Braşov, întrucât 
mare parte dintre cheltuieli 
privesc fie dotarea, fie 
modernizarea – iar în lipsa 
dotărilor sau în lipsa unor dotări 
moderne, actul medical este 
dificil, dacă nu imposibil de 
realizat. 
 
Sursa de finanţare: 
Realocarea sumei Anexa nr. 3 / 
26/ Ministerul Sănătăţii/ 
Proiectul 1. Finanţarea 
dezvoltării şi modernizarea 
infrastructurii sanitare – în 
cadrul proiectului 1 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
 

responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 

22.  Anexa  3/26/02/Ministerul 
Sănătăţii Capitolul 
5001/grupa51/art.02/alin 12, 
Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale 
 

Se propune alocarea sumei de 
300.000 mii lei pentru 
demararea construcţiei 
Spitalului de Pediatrie Craiova, 
Judeţul Dolj. 
 
 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 

Oltenia are nevoie de un spital 
unde copiii să poată primi 
consultaţii multidisciplinare şi 
îngrijire la cel mai înalt nivel. În 
acest moment, copiii din zona 
Olteniei, care au nevoie de 
consultaţii de specialitate în 
diferite domenii, cum ar fi de 
exemplu cel al cardiologiei, nu 
au o clinică specializată în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sursa de finanțare nu poate fi 
avută în vedere deoarece  în 
bugetul MFP-AG (Anexa 3/65) 
la tiltul Dobânzi sunt prevăzute 
sume pentru cheltuielile ce se 
vor efectua cu plata dobânzilor 
aferente împrumuturilor 
contractate de stat de pe piața 

http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
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şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Dep. Ionuţ Stroe –PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

apropiere.  
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 300 
000 mii lei din creditele 
bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

internă și externă. 
  
 
 
 

23.  Anexa  3/26/02/  
Ministerul  Sănătăţii/  Capitolul 
5001/ Grupa 20/ Articol 32, 
Finantarea programelor 
nationale de sanatate derulate 
de unitatile sanitare din reteaua 
administratiei publice locale 
 

Se propune ca în cadrul 
sumelor alocate de Ministerul 
Sănătăţii pentru programele 
naţionale de sănătate, 
Subprogramul de fertilizare in 
vitro şi embriotransfer din 
cadrul Programului naţional de 
transplant de organe, ţesuturi şi 
celule de origine umană să aibă 
alocată în anul 2018 suma de 
6188 mii lei, aferentă finanţării a 
1000 de proceduri.  
 
 
 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 

Infertilitatea este o problema 
deosebit de importanta a 
societăţii moderne. Se 
estimează că la nivelul Uniunii 
Europene, afectează nu mai 
puţin de 25 de milioane de 
persoane. În acest context, 
calculele şi proiecţiile Institutului 
Naţional de Statistică privind 
evoluţie demografică a 
României până în anul 2060 
sunt cât se poate de 
îngrijorătoare. Tehnicile 
moderne de stimulare a 
fertilităţii dau rezultate din ce în 
ce mai bune, însă rămân la un 
nivel foarte ridicat al costurilor, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
structura programelor naţionale 
de sănătate, obiectivele 
acestora, precum şi orice alte 
condiţii şi termene necesare 
implementării şi derulării se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
Ministerului Sănătăţii. 
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şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Dep. Ionuţ Stroe –PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 
 
 

ceea ce le face greu sau 
imposibil de accesat pentru 
multe cupluri tinere. De aceea, 
rolul statului în sprijinirea 
accesului la aceste proceduri 
trebuie să fie mai puternic. 
 
Sursa de finanţare: nu are 
impact bugetar, alocarea de 
fonduri făcându-se în cadrul 
aceluiaşi program naţional. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 

24.  Anexa 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
Capitol 5001/ Grupa 51, alin. 12 
Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale  
 
 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/26 Ministerul Sănătăţii Capitol 
5001/ Grupa 51, alin. 12 
Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale cu suma  
de 93.000 mii lei  pentru 
extinderea şi modernizarea 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Argeş. 
 
 
 
 
 
 

Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Argeş, cea mai mare şi  
importantă unitate medicală a 
judeţului, necesită fonduri 
importante pentru a putea 
asigura actul medical în 
condiţiile de siguranţă şi calitate 
pe care pacienţii le asteaptă şi 
le pretind. Pentru realizarea 
acestui deziderat, este 
necesară implementarea de 
urgenţă a proiectelor de 
reabilitare, consolidare, 
extindere şi modernizare a 
spitalului. Lucrările de 
reabilitare şi consolidare a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sursa de finanțare nu poate fi 
avută în vedere deoarece  în 
bugetul MFP-AG (Anexa 3/65) 
la tiltul Dobânzi sunt prevăzute 
sume pentru cheltuielile ce se 
vor efectua cu plata dobânzilor 
aferente împrumuturilor 
contractate de stat de pe piața 
internă și externă. 
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Dănuţ Bica- Deputat PNL 
Ion Popa - Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 
 

clădirilor existente vor fi 
finanţate prin Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 
(PNDL II 2017-2020), conform 
contractului încheiat între 
Consiliul Judeţean Argeş şi 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene. 
Prin prezentul amendament 
propunem finanţarea realizării 
lucrărilor de extindere şi 
modernizare a Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Argeş. 
 
 Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de 
93.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/65 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE – ACŢIUNI 
GENERALE/Capitol 
5000/Grupa30/TITLUL  III 
DOBÂNZI  
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 

25.  Anexa 3/26/02/  
Ministerul Sănătăţii 
capitolul 

Se propune alocarea sumei de 
3.000 mii lei pentru realizarea 
documentaţiilor şi demararea 

Construirea unui spital regional 
în Galaţi reprezintă un obiectiv 
major pentru judeţul Galaţi dar 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sursa de finanțare nu poate fi 
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5001/grupa51/art.02/alin 12 - 
Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale 
 
 
 

construirii spitalului regional 
Galaţi, Judeţul Galaţi. 
 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Victor Paul Dobre-PNL 
Senator George-Cătălin 
Stângă-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

şi pentru zona de sud-est a 
României, în contextul în care 
infrastructura sanitară a 
României are mare nevoie de 
modernizare şi dezvoltare. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuare cu suma de 3.000 
mii lei  din creditele bugetare 
prevăzute la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

avută în vedere deoarece  în 
bugetul MFP-AG (Anexa 3/65) 
la tiltul Dobânzi sunt prevăzute 
sume pentru cheltuielile ce se 
vor efectua cu plata dobânzilor 
aferente împrumuturilor 
contractate de stat de pe piața 
internă și externă. 
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

26.  Anexa nr. 3 / 26 / 28/Ministerul 
Sănătăţii/ CAPITOL/ GRUPA/ 
5010510212 Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la spitale 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3 / 26 / 28/Ministerul Sănătăţii/ 
CAPITOL/ 
GRUPA/5010510212 
Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale cu suma 

În întreaga Regiune de Sud-Vst 
nu există un spital clinic de 
pediatrie în care să fie trataţi 
copiii. Un astfel de obiectiv de 
investiţii ar deservi toate 
judeţele din regiune şi ar 
reduce, în mod semnificativ, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sursa de finanțare nu poate fi 
avută în vedere deoarece  în 
bugetul MFP-AG (Anexa 3/65) 
la tiltul Dobânzi sunt prevăzute 
sume pentru cheltuielile ce se 
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de 2.000 mii lei pentru 
finanţarea studiului de 
fezabilitate şi a proiectului 
tehnic la obiectiv de investiţii 
Spital Clinic Regional de 
Pediatrie Craiova, Judeţul Dolj. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Nicolae GIUGEA - Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

unul dintre cei mai ruşinoşi 
indicatori pentru România – 
mortalitatea infantilă. 
 
Sursa de finanţare: Prin 
diminuarea cu 2.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/Titlul III 
Dobânzi 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

vor efectua cu plata dobânzilor 
aferente împrumuturilor 
contractate de stat de pe piața 
internă și externă. 
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii  
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 

27.  Anexa nr. 3/26 / Ministerul  
Sănătăţii Capitolul 5001 
/grupa51/art.2/alin 12 
Transferuri pentru finantarea 
investitiilor la spitale 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa nr. / / 
Ministerul  Sănătăţii, cu suma 
de 12.000 mii lei pentru 
finalizarea Spitalului municipal 
Fălticeni, judeţul Suceava. 
 
Autorii amendamentului:  
- Daniel-Constantin CADARIU, 
senator PNL SUCEAVA 
- Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
- Angelica FADOR, deputat 
PNL SUCEAVA 
- Bogdan GHEORGHIU, 
deputat PNL SUCEAVA 
- Dumitru MIHALESCUL, 

Lucrările sunt realizate în 
proporţie de 95%. Noua unitate 
medicală va deservi o populaţie 
de 150.000 de locuitori din 
municipiul Fălticeni şi peste 20 
de comune din zona limitrofă, 
va avea 250 de paturi, săli 
moderne de operaţie, camere 
cu sistem de ventilaţie şi 
grupuri sanitare individuale, 
circuite pentru fluide medicale 
şi aparatură de ultimă 
generaţie. 
 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sursa de finanțare nu poate fi 
avută în vedere deoarece  în 
bugetul MFP-AG (Anexa 3/65) 
la tiltul Dobânzi sunt prevăzute 
sume pentru cheltuielile ce se 
vor efectua cu plata dobânzilor 
aferente împrumuturilor 
contractate de stat de pe piața 
internă și externă. 
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deputat PNL SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/Titlul III Dobânzi 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

28.  Anexa nr. 3 / 26/ Ministerul 
Sănătăţii/ Proiectul 2. Dotarea 
unităţilor sanitare cu aparatură 
medicală, echipamente şi 
mijloace de transport sanitar 
specifice (ambulanţe, 
autosanitare, etc.) 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la / Proiectul 
2. Dotarea unităţilor sanitare cu 
aparatură medicală, 
echipamente şi mijloace de 
transport sanitar specifice 
(ambulanţe, autosanitare, etc.) 
cu suma de 2.850 mii lei pentru 
dotarea Spitalului orăşenesc 
din Haţeg, Judeţul Hunedoara 
cu: aparat fix şi mobil pentru 
radiologie, computer tomograf, 
aparat anestezie, aparat 
ventilaţie, masă de operaţie, 
ecograf urologie şi aparat 
litrotriţie.   
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Lucian Ovidiu HEIUŞ - Deputat 
PNL 
Eleonora Carmen HĂRĂU – 
Senator PNL 

Sumele propuse pentru aceste 
achiziţii reprezintă un impact 
nesemificativ pentru bugetul 
Ministerului Sănătăţi.  
Trebuie luat în considerare 
faptul că Spitalului orăşenesc 
din Haţeg, Judeţul Hunedoara 
deserveşte peste 50 de mii de 
locuitori, iar absenţa aparaturii 
de bază pune în pericol 
sănătatea şi viaţa locuitorilor 
din zonă. 
 
 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor în cadrul 
Anexei nr. 3 / 26/ Ministerul 
Sănătăţii/ Proiectul 1. 
Finanţarea dezvoltării şi 
modernizarea infrastructurii 
sanitare – în cadrul proiectului 2 
 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 

http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
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Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

29.  Anexa nr. 3 / 26 / 28/Ministerul 
Sănătăţii/ CAPITOL/ GRUPA/ 
5010510212 Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la spitale 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3 / 26 /  28/Ministerul Sănătăţii/ 
CAPITOL/ GRUPA/ 
5010510212 Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la spitale 
– cu suma de 160.000 mii lei 
pentru realizare Institut 
oncologic, Zona Calea 
Torontalului, Municipiul 
Timişoara (etapa întâi, 
proiectare + execuţie parţială 
35% în 2018), 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Marilen Gabriel Pirtea - Deputat 
PNL 
Alina-Ştefania Gorghiu – 
Senator PNL 
Ben-Oni Ardelean  - Deputat 
PNL 
Pavel Popescu - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită modificarea 
capitolului bugetar la 
Ministerului Sănătăţii, pentru 
realizare Institut oncologic, 
Zona Calea Torontalului, 
Municipiul Timişoara (etapa 
întâi, proiectare + execuţie 
parţială 35% în 2018), valoare 
estimativă a etapei 35 milioane 
euro (din total 100 milioane 
euro valoare totală obiectiv). 
 
 
Sursa de finanţare: Prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/Titlul III 
Dobânzi, prin fonduri externe 
nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014- 2020 şi 
prin credite rambursabile – BEI 
 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sursa de finanțare nu poate fi 
avută în vedere deoarece  în 
bugetul MFP-AG (Anexa 3/65) 
la tiltul Dobânzi sunt prevăzute 
sume pentru cheltuielile ce se 
vor efectua cu plata dobânzilor 
aferente împrumuturilor 
contractate de stat de pe piața 
internă și externă. 
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii  
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 

30.  Anexa nr. 3 / 26 / 28/Ministerul Se propune suplimentarea Se solicită modificarea Se propune respingerea 
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Sănătăţii/ CAPITOL/ GRUPA/ 
5010510212 Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la spitale  

sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3 / 26 / 28/Ministerul Sănătăţii/ 
CAPITOL/ GRUPA/ 
5010510212 Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la spitale 
cu suma de 230.000 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii Spital Clinic Regional 
de Urgenţă, Zona Calea 
Torontalului, Municipiul 
Timişoara. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Marilen Gabriel Pirtea - Deputat 
PNL 
Alina-Ştefania Gorghiu – 
Senator PNL 
Ben-Oni Ardelean  - Deputat 
PNL 
Pavel Popescu - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

capitolului bugetar la 
Ministerului Sănătăţii, pentru 
realizare Spital Regional de 
Urgenţă, Zona Calea 
Torontalului, Municipiul 
Timişoara (etapa întâi, 
proiectare + execuţie parţială 
35% în 2018), valoare 
estimativă a etapei 50 milioane 
euro (din total 150 milioane 
euro valoare totală obiectiv). 
 
Sursa de finanţare: Prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/Titlul III 
Dobânzi, prin fonduri externe 
nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014- 2020 şi 
prin credite rambursabile – BEI 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

amendamentului întrucât  
sursa de finanțare nu poate fi 
avută în vedere deoarece  în 
bugetul MFP-AG (Anexa 3/65) 
la tiltul Dobânzi sunt prevăzute 
sume pentru cheltuielile ce se 
vor efectua cu plata dobânzilor 
aferente împrumuturilor 
contractate de stat de pe piața 
internă și externă. 
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii  
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 

31.  Anexa nr. 3 / 26/ Ministerul 
Sănătăţii/ Proiectul 2. Dotarea 
unităţilor sanitare cu aparatură 
medicală, echipamente şi 
mijloace de transport sanitar 
specifice (ambulanţe, 
autosanitare, etc.) 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la / Proiectul 
2. Dotarea unităţilor sanitare cu 
aparatură medicală, 
echipamente şi mijloace de 
transport sanitar specifice 
(ambulanţe, autosanitare, etc.) 

Sumele propuse pentru aceste 
achiziţie  trebuie integrate în 
planul naţional de achiziţii de 
ambulanţe. 
 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor în cadrul 

Se propune respingerea 
întrucât responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 

http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
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cu suma de 11.850 mii lei 
pentru dotarea Serviciului de 
Ambulanţa Bacău cu 30 de 
ambulanţe tip B1/B2.   
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Tudoriţa LUNGU - Deputat PNL 
Ionel PALĂR – Deputat PNL 
Daniel FENECHIU – Senator 
PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Anexei nr. 3 / 26/ Ministerul 
Sănătăţii/ Ministerul Sănătăţii/ 
Proiectul 2. Dotarea unităţilor 
sanitare cu aparatură medicală, 
echipamente şi 
mijloace de transport sanitar 
specifice (ambulanţe, 
autosanitare, etc.) şi din fonduri 
europene nerambursabile. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 

32.  Anexa nr. 3 / 26/ Ministerul 
Sănătăţii/ Proiectul 1. 
Finanţarea dezvoltării şi 
modernizarea infrastructurii 
sanitare 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3 / 26/ Ministerul Sănătăţii/ 
Proiectul 1. Finanţarea 
dezvoltării şi modernizarea 
infrastructurii sanitarecu suma 
de 230 mii lei pentru lucrări de 
reparaţii capitale la sediul 
judeţean de ambulanţă 
Bacău, Judeţul Bacău. 
  
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Tudoriţa LUNGU - Deputat PNL 
Ionel PALĂR – Deputat PNL 

Sediul serviciului judeţean de 
ambulanţă Bacău are nevoie 
urgentă de reparaţii capitale, 
motiv pentru care este 
necesară demararea lucrărilor 
chiar din cursul anului 2018. 
 
Sursa de finanţare: 
Realocarea sumei Anexa nr. 3 / 
26/ Ministerul Sănătăţii/ 
Proiectul 1. Finanţarea 
dezvoltării şi modernizarea 
infrastructurii sanitare – în 
cadrul proiectului 1 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 

Se propune respingerea 
întrucât responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Sănătății au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
2018. 

http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
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Daniel FENECHIU – Senator 
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

 

33.  Anexa nr. 3 / 26/ Ministerul 
Sănătăţii/ Proiectul 2. Dotarea 
unităţilor sanitare cu aparatură 
medicală, echipamente şi 
mijloace de transport sanitar 
specifice (ambulanţe, 
autosanitare, etc.) 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la / Proiectul 
2. Dotarea unităţilor sanitare cu 
aparatură medicală, 
echipamente şi mijloace de 
transport sanitar specifice 
(ambulanţe, autosanitare, etc.) 
cu suma de 1.140 mii lei pentru 
dotarea Spitalului Judeţean 
Clinic de Urgenţă Constanţa 
cu aparatură fibroscan şi 
aparat ecograf cu 
elastosonografie. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Bogdan HUŢUCĂ - Deputat 
PNL 
Robert BOROIANU – Deputat 
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Constanţa deserveşte 
peste 200 de mii de pacienţi în 
întreaga regiune.  
Pacienţii cu hepatita C 
reprezintă un procent cuprins 
între 10-15% din total pacienţi, 
iar tratamentul asigurat în urma 
achiziţiei aparaturii medicale 
este accesibil, eficace (non-
interferon) şi neinvaziv 
(înlocuind puncţia biopsie 
hepatică).   
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuirea sumelor în 
cadrul Anexei nr. 3 / 26/ 
Ministerul Sănătăţii/ Proiectul 2. 
Dotarea unităţilor sanitare cu 
aparatură medicală, 
echipamente şi mijloace de 
transport sanitar specifice 
(ambulanţe, autosanitare, etc.) 
şi din fonduri europene 
nerambursabile. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
întrucât responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Sănătății au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
2018. 
 

http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
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34.  Anexa nr. 3 / 26/ Ministerul 
Sănătăţii/Capitol 5001/Grupa 
51/ Articol 20 / Transferuri de 
capital 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3 / 26/ Ministerul 
Sănătăţii/Capitol 5001/Grupa 
51/ Articol 20 / Transferuri de 
capital cu 233.000 mii lei. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Transferuri de capital trebuie să 
crească de la 27 milioane la 
250 milioane (măcar la nivelul 
anului 2016). Spitalele din 
România suferă din pricina 
lipsei unor dotări minimale sau 
lipsei unor reparaţii absolut 
necesare desfăşurării actului 
medical în condiţii minime de 
decenţă. 
Sursa de finanţare: prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/ Capitol 5000/ 
Grupa 30/ Titlul III Dobânzi 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanțare nu poate fi avută în 
vedere deoarece în bugetul 
MFP-AG (Anexa 3/65) la 
această poziție sunt prevăzute 
sume pentru cheltuielile ce se 
vor efectua cu plata dobânzilor 
aferente împrumuturilor 
contractate de stat de pe piața 
internă și externă. 
  

35.  Anexa nr. 3/ 26/ Ministerul 
Sănătăţii Proiectul 1. 
Finanţarea dezvoltării şi 
modernizarea infrastructurii 
sanitare 

  

 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/26 /Ministerul Sănătăţii cu 
suma de 15.000 mii lei şi 
includerea în lista de 
investiţii  a Proiectului de 
reabilitare şi modernizare a 
Spitalului Municipal de Urgenţă, 
Municipiul Caransebeş, jud. 
Caraş-Severin. 
 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la  
Anexa nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/ Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 
 
 
Amendament respins de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanțare nu poate fi avută în 
vedere deoarece în bugetul 
MFP-AG (Anexa 3/65) la 
această poziție sunt prevăzute 
sume pentru cheltuielile ce se 
vor efectua cu plata dobânzilor 
aferente împrumuturilor 
contractate de stat de pe piața 
internă și externă. 

http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Ion – Marcel VELA - Senator 
PNL 
Valeria – Diana SCHELEAN-
ŞOMFELEAN - Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

 

36.  Anexa 3/26 
Cap 5001, gr 51, titlul 6, art 12 
Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale 

Alocarea a 3.588 mii lei pentru 
investiţii la Institutul Regional 
de Oncologie Iaşi 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
 
Grup USR, deputat Cossete 
Chichirău 

1. Modernizare  secţie ATI 
pentru asigurarea asistenţei 
medicale de specialitate în 
condiţii de siguranţă. Cele două 
rezerve ATI de tip izolator sunt 
necesare pentru izolarea 
pacientilor critici neutropenici 
fără infecţie suspectată sau 
dovedită. – 720 mii lei 
 
2. Modernizarea şi amenajarea 
unui spaţiu în vederea înfiinţării 
unui compartiment de 
radioiodoterapie (terapie cu Iod 
131). Compartimentul de 
terapie cu iod cu patru paturi ce 
va funcţiona în clădirea situată 
în Iaşi, strada Ion Creangă nr. 5 
care aparţine Institutului 
Regional de Oncologie Iaşi are 
drept scop deservirea 
pacienţilor cu patologie 
tiroidiană (atât benignă, cât şi 
malignă) în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Sănătății au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
2018. 
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administrării de doze 
terapeutice de I-131 pentru 
tratamentul afecţiunilor 
tiroidiene. – 270 mii lei 
 
3. Reparaţii capitale pentru 
două din clădirile aflate în str. 
G-ral Henri Mathias Berthelot 
nr. 2 pentru amenajarea unui 
compartiment de îngrijiri 
paliative - 2.598 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătăţii,  
Cap 5001, gr 51/art. 02/alin. 12 
Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale 
 
cap. 5001/gr 51/ art. 02/ alin. 11 
Transferuri pentru reparaţii 
capitale la spitale 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

37.  Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2018 – Anexa nr. 3, 
Capitolul 5001 - ”Cheltuieli - 
buget de stat”, Paragraf 51, 
Titlul VI ”Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”, 
articolul 02 ”Transferuri de 

Alocarea sumei de 1.380 mii lei 
pentru achiziţionarea unui 
computer tomograf, două 
ventilatoare şi două aparate 
pentru anestezie în cadrul 
Spitalului Municipal Turda 
 

Efectuarea  acestei investiţii 
este necesara pentru tratarea 
eficientă a bolnavilor din oraşul 
Turda, deservind şi alte oraşe 
din judeţ.  
 
Sursa de finanţare: se 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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capital”, Alineat 12 ”Transferuri 
pentru finantarea investitiilor la 
spitale” 
 

Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
Grup USR, deputat Emanuel 
Ungureanu 

diminuează capitolul 5001 - 
”Cheltuieli - buget de stat”, 
Paragraf 51, Titlul VI 
”Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, articolul 
02 ”Transferuri de capital”, 
Alineat 12 ”Transferuri pentru 
finantarea investitiilor la spitale” 
cu suma de 1.380 mii lei 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Sănătății au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
2018. 
Amendamentul nu este clar 
formulat întrucât nu se specifică 
ordonatorul principal de credite 
de la care se propune 
diminuarea sumei de 1380 mii 
lei, suma prevăzută în bugetul 
Ministerului Sănătății pentru 
anul 2018 la această poziție 
fiind de 500 mii lei. 

38.  Anexa 3 / 26 / 28 
 
c.Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 
 
501051 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 
 
5010510212 Transferuri pentru 
finantarea investitiilor la spitale 

Alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru realizarea ”Studiu de 
prefezabilitate/fezabilitate 
pentru o nouă clădire a Spitalul 
Clinic de Urgenţă Chirurgie 
Plastică, Reparatorie şi Arsuri – 
Bucureşti”. 
 
Grup USR, deputat Cristian 
Gabriel Seidler 

Spitalul de Arsi are nevoie de o 
construcţia unei noi clădiri, cea 
actual nefiind adecvată pentru 
funcţiunea de spital iar Primăria 
Sector 1 a identificat, a 
achiziţionat şi alocat deja în 
acest sens un teren încă din 
anul 2016. 
 
Sursa de finanţare: Se 
diminuează capitolul 5001 
”Cheltuieli - buget de stat”, 
paragraful 51, Titlul VI 
”Transferuri între unităţi ale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare   
Sursa de finanțare nu este clar 
formulată întrucât nu se 
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administraţiei publice”, 
articolul 02 ”Transferuri de 
capital”, alineatul 38, 
”Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală” cu suma de 
1.000 mii lei. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

precizează ordonatorul principal 
de credite și capitolul bugetar  
de la care se propune 
diminuarea 
 

39.  Anexa 3 / 26 / 28 
 
c.Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 
 
501051 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 
 
5010510212 Transferuri pentru 
finantarea investitiilor la spitale 

Alocarea sumei de 1.035 mii lei 
necesară pentru accesarea 
Facilităţii de Pregătire a 
Proiectelor de Infrastructură 
pusă la dispoziţie de BERD în 
vederea reorganizării şi 
extinderii spitalului de copii 
”Maria Sklodowska Curie” şi 
transformarea acestuia în 
primul spital regional de 
urgenţă pentru copii din 
România. 
 
Suma reprezintă 10% din costul 
total al serviciilor de consultanţă 
pe care BERD se obligă să le 
contracteze în vederea 
realizării, pregătirii şi 
implementării proiectului. 
 
Grup USR, deputat Tudor Pop 

Reorganizarea întregului 
complex şi extinderea spitalului 
de copii ”Maria Sklodowska 
Curie” în vederea transformării 
acestuia în primul spital 
regional de urgenţă pentru copii 
din România cu toate facilităţile 
necesare îngrijirii pediatrice.  
 
În urma acestui proces, spitalul 
de copii ”Maria Sklodowska 
Curie”, ar putea beneficia de 
centre pediatrice dedicate 
pentru neurochirurghie, 
chirurgie cardiacă, transplant, 
imagistică şi radioterapie.   
 
Sursa de finanţare: Se 
diminuează capitolul 5001 
”Cheltuieli – buget de stat”, 
paragraful 51, Titlul VI 
”Transferuri între unităţi ale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare   
Sursa de finanțare nu este clar 
formulată întrucât nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite și capitolul bugetar  
de la care se propune 
diminuarea 
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administraţiei publice”, 
articolul 02 ”Transferuri de 
capital”, alineatul 38, 
”Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală” cu suma de 
1.035 mii lei. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 

40.  Anexa 3 / 26 / 28 
 
c.Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 
 
501051 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 
 
5010510212 Transferuri pentru 
finantarea investitiilor la spitale 

Alocarea sumei de 1.035 mii lei 
necesară pentru accesarea 
Facilităţii de Pregătire a 
Proiectelor de Infrastructură 
pusă la dispoziţie de BERD în 
vederea construirii unei noi 
unităţi sanitare care să 
găzduiască Institutul de 
Urgenţă pentru Boli 
Cardiovasculare ”Prof. Dr. C.C. 
Iliescu”, din Bucureşti. 
 
Suma reprezintă 10% din costul 
total al serviciilor de consultanţă 
pe care BERD se obligă să le 
contracteze în vederea 
realizării, pregătirii şi 
implementării proiectului. 
 
Grup USR, deputat Tudor Pop 

Actuala clădire care găzduieşte 
IUBCV ”Prof.Dr. C.C. Iliescu” 
este clasificată ca având risc 
seismic II. Clădirea se află într-
un stadiu avansat de 
degradare, atât la exterior, cât 
şi la interior şi nu a beneficiat 
de investiţii de reabilitare de la 
data construcţiei (1969 – 1975).  
 
În ciuda acestor condiţii 
improprii de funcţionare, 
Institutul se situează constant 
în primele locuri din România 
din punct de vedere al indicilor 
de performanţă medicală – 
peste 45% din totalul operaţiilor 
de inimă din România, peste 
60% din totalul operaţiilor de 
urgenţă din România, peste 
50% din operaţiile de chirurgie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare   
Sursa de finanțare nu este clar 
formulată întrucât nu se 
precizează ordonatorul principal 
de credite și capitolul bugetar  
de la care se propune 
diminuarea 
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vasculară din România şi peste 
25% din cazurile de infarct 
miocardic acut din Bucureşti.  
 
Mai mult, Institutul este o 
unitate sanitară de tip structură 
critică de primă linie conform 
Planului comun România – 
NATO. Studiul de fezabilitate a 
demonstrat că reabilitarea 
clădirii nu este o soluţie 
acceptabilă, având în vedere 
nivelul costurilor, cât şi faptul că 
Institutul ar trebui să-şi 
întrerupă activitatea pe 
perioada lucrărilor.  
 
Sursa de finanţare: Se 
diminuează capitolul 5001 
”Cheltuieli – buget de stat”, 
paragraful 51, Titlul VI 
”Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, 
articolul 02 ”Transferuri de 
capital”, alineatul 38, 
”Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală” cu suma de 
1.035 mii lei. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
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41.  anexa nr.3/26/02 Capitolul           
66 
Subcapitolul    01 
Titlul                 70 
Articol              30 
 
 

Alocarea sumei de 1.955 mii lei 
pentru achiziţionarea aparaturii 
medicale necesare spitalului de 
cardiologie şi secţiilor acestuia 
din oraşul Covasna Spitalul de 
recuperare cardiovasculară DR 
BENEDEK GEZA  COVASNA, 
şi oraşul Întorsura Buzăului.  
 
 
 
 
Autor 
Senator Gheorghe Baciu  PMP 

Unitatea din subordinea 
Ministerului Sănătăţii are în 
componenţă şi Spitalul 
orăşenesc din Covasna şi 
Întorsura 
Buzăului,laboratoare,camere de 
gardă,cabinet de cardiologie, 
ginecologie, dermatologie, 
secţii de interne, de 
balneologie, baze de tratament, 
sala de sport, duc lipsă de 
aparatură medical necesară 
pentru analize şi tratament. 
Deşi dispun de personal de 
specialitate în lipsa aparaturii şi 
dotărilor necesare acesta nu-şi 
poate exercita meseria şi nu 
poate asigura asistenţă 
medicală la nivelul cerinţelor. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- nu se precizează 
subdiviziunile de cheltuieli de la 
care se propune alocarea sumei 
din bugetul Ministerului 
Sănătății  
-responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 

42.  anexa nr.3/26/02 Capitolul           
66 
Subcapitolul    01 
Titlul                 70 
Articol              01 

Alocarea sumei de 18.460 mii 
lei ,pentru reparaţii capital la 
drumurile şi parcurile din incinta 
spitalului de recuperare. 
Reparaţii capital ale clădirilor 
(vila B, pavilionul 

Infrastructură interioară şi 
exterioară a locaţiei în care 
funcţionează spitalul de 
recuperare cardiovasculară 
Benedek Geza din Covasna s-a 
deteriorate pe parcursul anilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
- nu se precizează 
subdiviziunile de cheltuieli de la 
care se propune alocarea sumei 
din bugetul Ministerului 
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copiilor,pavilionul C+1, 
pavilionul central corp 
B,pavilionul 
Central corp C, pavilion D, 
bazin hidroterapie). 
 
 
 
 
Autor 
Senator Gheorghe Baciu  PMP 

de funcţionare. Menţionez că 
spitalul are o vechime de peste 
50 ani ,este singurul din ţară 
având această specializare 
ceea ce implică frecventarea sa 
anuală de un număr foarte 
mare de pacienţi din ţară si 
peste hotare.  
Reparaţii capital ale clădirilor 
(vila B, pavilionul 
copiilor,pavilionul C+1, 
pavilionul central corp 
B,pavilionul 
Central corp C, pavilion D, 
bazin hidroterapie) conform 
notei de fundamentare 
13106/15.11.2017. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Sănătății  
-responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 

43.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Albeşti  
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanțare nu poate fi 
avută în vedere deoarece  în 
anexa nr.3/65/02, la capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi” sunt prevăzute sume 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Albe%C8%99ti,_Vaslui
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şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

pentru cheltuielile ce se vor 
efectua cu plata dobânzilor 
aferente împrumuturilor 
contractate de stat de pe piața 
internă și externă. 
Motivaţia este valabilă pentru 
toate amendamentele de la 
nr.crt.44-182, 189-246, 249-
525, 630-632, 634-1313, 1316-
1446. Dacă am lua în 
considerare numarul de 
ambulante de tip C (470 mii lei) 
și de tip B (250 mii lei) solicitate 
prin aceste  amendamente 
necesarul de fonduri ar fi de 
cca.580 milioane lei pentru 
care se indica sursa de 
finanțare dobânzi. 
 

44.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Alexandru 
Vlahuţă 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44)  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Alexandru_Vlahu%C8%9B%C4%83,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Alexandru_Vlahu%C8%9B%C4%83,_Vaslui
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Grupul parlamentar PMP 2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Titlul III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

45.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Arsura  
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Arsura,_Vaslui
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în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Titlul III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

46.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Băcani 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_B%C4%83cani,_Vaslui
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Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 

47.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Băceşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_B%C4%83ce%C8%99ti,_Vaslui
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Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

48.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Bălteni 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

49.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_B%C4%83lteni,_Vaslui
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VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Banca 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

50.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Berezeni 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Banca,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Berezeni,_Vaslui
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şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

51.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Blăgeşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bl%C4%83ge%C8%99ti,_Vaslui
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2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

52.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Bogdana 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bogdana,_Vaslui
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în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

53.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Bogdăneşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bogd%C4%83ne%C8%99ti,_Vaslui
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Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

54.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Bogdăniţa 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bogd%C4%83ni%C8%9Ba,_Vaslui
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publică a Senatului 

55.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Boţeşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

56.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bo%C8%9Be%C8%99ti,_Vaslui
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administraţiei publice”. 
 
 

tip C, pentru comuna Buneşti-
Avereşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

57.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ciocani 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bune%C8%99ti-Avere%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bune%C8%99ti-Avere%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ciocani,_Vaslui
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şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 

58.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Codăeşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cod%C4%83e%C8%99ti,_Vaslui
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2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

59.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Coroieşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Coroie%C8%99ti,_Vaslui
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mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

60.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Costeşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Coste%C8%99ti,_Vaslui
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Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

61.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Cozmeşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

62.  anexa nr.3/26/02  Se suplimentează bugetul Motivaţia amendamentului:  Se propune respingerea 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cozme%C8%99ti,_Vaslui
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capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Creţeşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

amendamentului ( idem poz.44) 

63.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Dăneşti 
judeţul Vaslui.  

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cre%C8%9Be%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_D%C4%83ne%C8%99ti,_Vaslui
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

64.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Deleni 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Deleni,_Vaslui
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Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

65.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Deleşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dele%C8%99ti,_Vaslui


 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 58 - 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

66.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Dimitrie 
Cantemir 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dimitrie_Cantemir,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dimitrie_Cantemir,_Vaslui
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Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

67.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Dodeşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dode%C8%99ti,_Vaslui
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familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

68.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Dragomireşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

69.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dragomire%C8%99ti,_Vaslui
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Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Drânceni 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

70.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Duda-
Epureni 
judeţul Vaslui.  

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dr%C3%A2nceni,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Duda-Epureni,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Duda-Epureni,_Vaslui
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

71.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Dumeşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dume%C8%99ti,_Vaslui
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Grupul parlamentar PMP Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

72.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Epureni 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Epureni,_Vaslui
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în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

73.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Fălciu 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_F%C4%83lciu,_Vaslui
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Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

74.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Fereşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Fere%C8%99ti,_Vaslui
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publică a Senatului 

75.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Fruntişeni 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

76.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Frunti%C8%99eni,_Vaslui


 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 67 - 

administraţiei publice”. 
 
 

tip C, pentru comuna Găgeşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

77.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Gârceni 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_G%C4%83ge%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_G%C3%A2rceni,_Vaslui
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şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

78.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Ghergheşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Gherghe%C8%99ti,_Vaslui
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în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

79.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Griviţa 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Grivi%C8%9Ba,_Vaslui
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mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

80.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Hoceni 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Hoceni,_Vaslui
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Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

81.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Iana 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Iana,_Vaslui
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82.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ibăneşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

 

83.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ivăneşti 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ib%C4%83ne%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Iv%C4%83ne%C8%99ti,_Vaslui
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judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

84.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Iveşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ive%C8%99ti,_Vaslui


 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 74 - 

publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

85.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Laza 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Laza,_Vaslui
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

86.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Lipovăţ 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Lipov%C4%83%C8%9B,_Vaslui
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Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

87.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Lunca 
Banului 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Lunca_Banului,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Lunca_Banului,_Vaslui
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familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

88.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Măluşteni 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

89.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_M%C4%83lu%C8%99teni,_Vaslui
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Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Micleşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

90.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Muntenii 
de Jos 
judeţul Vaslui.  

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Micle%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Muntenii_de_Jos,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Muntenii_de_Jos,_Vaslui
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

91.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Muntenii 
de Sus 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Muntenii_de_Sus,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Muntenii_de_Sus,_Vaslui
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Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

92.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Olteneşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Oltene%C8%99ti,_Vaslui
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Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

93.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Oşeşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_O%C8%99e%C8%99ti,_Vaslui
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III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

94.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Pădureni 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_P%C4%83dureni,_Vaslui
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Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

95.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Perieni 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

96.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Perieni,_Vaslui
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VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Pochidia 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

97.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Pogana 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Pochidia,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Pogana,_Vaslui
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şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

98.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Pogoneşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Pogone%C8%99ti,_Vaslui
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în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

99.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Poieneşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Poiene%C8%99ti,_Vaslui
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mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

100.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Puieşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

101.  anexa nr.3/26/02  Se suplimentează bugetul Motivaţia amendamentului:  Se propune respingerea 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Puie%C8%99ti,_Vaslui
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capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Pungeşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

amendamentului ( idem poz.44) 

102.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Puşcaşi 
judeţul Vaslui.  

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Punge%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Pu%C8%99ca%C8%99i,_Vaslui
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

103.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Rafaila 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Rafaila,_Vaslui
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Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

104.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Rebricea 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Rebricea,_Vaslui
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

105.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Roşieşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ro%C8%99ie%C8%99ti,_Vaslui
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Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

106.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Soleşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Sole%C8%99ti,_Vaslui
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familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

107.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Stănileşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

108.  anexa nr.3/26/02 
capitolul 5001 “Cheltuieli – 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_St%C4%83nile%C8%99ti,_Vaslui
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Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ştefan cel 
Mare 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

109.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Şuletea 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_%C8%98tefan_cel_Mare,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_%C8%98tefan_cel_Mare,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_%C8%98uletea,_Vaslui
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şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

110.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Tăcuta 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_T%C4%83cuta,_Vaslui
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2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

111.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Tanacu 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Tanacu,_Vaslui
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mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

112.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Tătărăni 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

113.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Todireşti 
judeţul Vaslui.  
 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_T%C4%83t%C4%83r%C4%83ni,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Todire%C8%99ti,_Vaslui


 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 98 - 

Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

114.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Tutova 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Tutova,_Vaslui


 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 99 - 

în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

115.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Văleni 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_V%C4%83leni,_Vaslui
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Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

116.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Vetrişoaia 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vetri%C8%99oaia,_Vaslui
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117.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Viişoara 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

118.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Vinderei 
judeţul Vaslui.  

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vii%C8%99oara,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vinderei,_Vaslui
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

119.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Voineşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Voine%C8%99ti,_Vaslui
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Grupul parlamentar PMP Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

120.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Vultureşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vulture%C8%99ti,_Vaslui
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în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

121.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Vutcani 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vutcani,_Vaslui
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Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

122.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Zăpodeni 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Z%C4%83podeni,_Vaslui
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publică a Senatului 

123.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Zorleni 
judeţul Vaslui.  
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

124.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii  cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Bistrita-

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Birgaului 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”. 

125.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Branistea 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

126.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Budacu 
de Jos 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

127.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Budesti 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

128.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Caianu 
Mic 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

129.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Cetate 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

130.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Chiochis 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5.  
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

131.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Chiuza 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

132.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ciceu 
Giurgesti 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

133.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ciceu 
Mihaiesti 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

134.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Cosbuc 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

135.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Dumitra 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

136.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Dumitrita 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

137.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Feldru 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

138.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Galatii 
Bistriţei 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 119 - 

cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

139.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ilva Mare 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

140.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ilva Mica 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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publică a Senatului 

141.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Josenii-
Birgaului 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

142.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Lechinta 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Ionuţ Simionca, PMP 

comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

143.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Lesu. 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

144.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Livezile 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”. 

145.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Lunca 
Ilvei 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

146.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Magura 
Ilvei 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

147.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Maieru 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

148.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Mariselu 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

149.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Matei 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

150.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii  cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Micestii 
de Campie 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

151.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Milas 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Dobânzi”. 

152.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Monor 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigu 
rării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

153.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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administraţiei publice” tip C, pentru comuna Negrileşti 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

154.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Nimigea 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

155.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Nuseni 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

156.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Parva 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

157.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Petru 
Rares 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

158.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Poiana 
Ilvei 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

159.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Prundu 
Birgaului 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

160.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Rebra 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

161.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Rebrisoara 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

162.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Rodna 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

163.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Romuli 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

164.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Runcu 
Salvei 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

165.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Salva 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

166.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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administraţiei publice” tip C, pentru comuna 
Sanmihaiu de Campie 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

167.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Spermezeu 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

168.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Şanţ 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 144 - 

Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

169.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Şieu 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Dobânzi”.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

170.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Şieut 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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171.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Şieu 
Măgheruş 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

 

172.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Şieu 
Odorhei 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

173.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Şintereag 
 
Deputat IonutţSimionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

174.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Silivaşu 
de Câmpie 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

175.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Tarlisua 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”.  
Amendament respins de 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

176.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Teaca 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

177.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Telciu 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

178.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Tiha-
Birgaului 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

179.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Uriu 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

180.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Urmenis 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

181.  anexa nr.3/26/02, capitolul 
5001 “Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Zagra 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale. 
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 
cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de 
stat”, grupa 30 „Titlul III 
Dobânzi”.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

182.  Ministerul Sănătăţii  
Anexa nr. 3/26 
 

Introducere în Anexa 3/26 
a obiectivului de investiţii 
”Înlocuire instalaţie electrică în 
Secţia de pneumologie/TBC, 
osteoarticular – Spitalul 
Judeţean Constanţa”, cu suma 
de 1.750 mii lei. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
La Secţia TBC a Spitalului 
Clinic de Urgenţă Judeţean 
Constanţa vin să se trateze 
bolnavi din toată ţara. Instalaţia 
electrică este veche de peste 
40 de ani, motiv pentru care 
activitatea medicală se 
desfăşoară cu mare dificultate 
sau deloc. De asemenea, riscul 
unui incendiu cauzat de starea 
precară a instalaţiei electrice 
este foarte mare. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
fondului de rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
de finanţare nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2017 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  
 

183.  Ministerul Sănătăţii  
Anexa nr. 3/26 
 

Introducere în Anexa 3/26 
a obiectivului de investiţii  
”Spital Clinic de balneologie 
Eforie”, cu suma de 2.695 mii 
lei. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
Clădirile sunt vechi, 
nereabilitate de foarte mult 
timp, fapt care îngreunează 
activitatea medicală şi supune 
pacienţii la riscul contaminării 
cu infecţii nosocomiale. Una 
dintre clădiri are acoperişul atât 
de deteriorat încât  plouă/ ninge 
în interior, aşa încât aici 
activitatea medicală nu se 
poate desfăşura.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Realocare 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
de finanțare este vag formulată 
-nu sunt precizați ordonatorii 
principali de credite și 
subdiviziunile de cheltuieli de la 
care se propune realocarea  și 
totodată nu se indică nici 
capitolul / titlul/articolul bugetar 
în bugetul Ministerului Sănătății 
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sume prin transferul de la alte 
unităţi ale administraţiei publice  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

184.  Ministerul Sănătăţii  
Anexa nr. 3/26 
 
 

Introducerea în Anexa 3/26 
a obiectivului de investiţii 
”Centru ambulatoriu la 
Policlinica Eforie Nord, 
renovarea cabinetelor medicale 
şi dotarea cu cel putin doua 
ambulanţe cu aparatură 
performantă”, cu suma de 
2.475 mii lei. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Fiind staţiune turistică şi având 
peste 10.000 de locuitori, în 
localitatea Eforie se impune 
existenţa asistenţei şi serviciilor 
medicale în permanenţă.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Ministerul 
Sănătăţii – Resurse generale 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
de finanțare este vag formulată: 
nu se indică în bugetul 
Ministerului Sănătății 
capitolul / titlul/articolul bugetar  
între care ar urma să se facă 
redistribuiri  

185.  Ministerul Sănătăţii  
Anexa nr. 3/26 
 

Introducerea în Anexa 3/26 
a obiectivului de investiţii 
”Amenajare şi dotare dispensar 
în satul Siminoc şi achiziţionare 
ambulanţă în oraşul Murfatlar”, 
cu suma de 585 mii lei. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 

Motivaţia amendamentului  
Oraşul Murfatlar are peste 
12.000 de locuitori, pentru care 
trebuie să asigure servicii 
medicale permanente. Pentru o 
mai bună desfăşurare a 
activităţii medicale din localitate 
este nevoie ca satul Simioc să 
aibă un dispensar funcţional şi 
dotat cu toate echipamentele 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
de finanțare este vag formulată: 
nu se indică în bugetul 
Ministerului Sănătății 
capitolul / titlul/articolul bugetar  
între care ar urma să se facă 
redistribuiri 
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publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

necesare, iar spitalul din 
Murfatlar să aibă o ambulanţă.   
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Ministerul 
Sănătăţii – Resurse generale 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

186.  Ministerul Sănătăţii  
Anexa nr. 3/26 
 

Introducerea în Anexa 3/26 
a obiectivului de investiţii 
”Renovare şi dotare Spital 
Municipal Mangalia”, cu suma 
de 15.000 mii lei. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesara renovarea 
Spitalului Municipal Mangalia şi 
dotarea acestuia cu aparatură 
de specialitate, pentru ca 
activitatea medicală să se 
poată desfăşura la cele mai 
înalte standarde. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea fondului de rezervă 
al Guvernului. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
de finanţare nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2017 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  
 

187.  Ministerul Sănătăţii  
Anexa nr. 3/26 
 

Introducerea în Anexa 3/26 
a obiectivului de investiţii 
”Reabilitare, modernizare şi 
dotare centru ambulatoriu”, cu 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea acestui 
amendament deoarece, la ora 
actuală, nu exista în oraşul 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
de finanțare este vag formulată 
-nu sunt precizați ordonatorii 
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suma de 1.800 mii lei. 
 
 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Negru Vodă un centru 
ambulatoriu permanent.  
În acest sens, se propune 
reabilitarea, modernizarea şi 
dotarea fostei clădiri a 
dispensarului. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat – Realocare sume prin 
transferul de la alte unităţi ale 
administraţiei publice 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

principali de credite și 
subdiviziunile de cheltuieli de la 
care se propune realocarea  și 
totodată nu se indică nici 
capitolul / titlul/articolul bugetar 
în bugetul Ministerului Sănătății 

 

188.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna 23 August, judeţul 
Constanţa. 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Grupul parlamentar PMP Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

189.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Adamclisi, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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III "Dobânzi", Credite bugetare. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

190.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Agigea, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

191.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Albeşti, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

192.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Aliman, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

193.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Amzacea, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

194.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bărăganu, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

195.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Castelu, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Grupul parlamentar PMP în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

196.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cerchezu, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

197.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Chirnogeni, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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198.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ciobanu, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

199.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ciorcârlia, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

200.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cobadin, judeţul 
Constanţa. 
 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 169 - 

Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

201.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cogealac, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Grupul parlamentar PMP în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

202.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Comana, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

203.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Corbu, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

204.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Costineşti, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

205.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Crucea, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

206.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cumpăna, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

207.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cuza Vodă, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

208.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Deleni, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

209.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Dobromir, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

210.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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unităţi ale administraţiei 
publice” 

Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Dumbrăveni, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

211.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Fântânele, judeţul 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

212.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Gârliciu, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

213.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ghindăreşti, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

214.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Grădina, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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215.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Horia, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

216.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Independenţa, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

217.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ion Corvin, judeţul 
Constanţa. 
 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

218.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Istria, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Grupul parlamentar PMP în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

219.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Limanu, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

220.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Lipniţa, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

221.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Lumina, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

222.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Mereni, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

223.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Mihai Viteazu, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

224.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Mihail Kogălniceanu, 
judeţul Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

225.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Mircea Vodă, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

226.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Nicolae Bălcescu, 
judeţul Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

227.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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unităţi ale administraţiei 
publice” 

Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Oltina, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

228.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ostrov, judeţul 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

229.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Pantelimon, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

230.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Pecineaga, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

231.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Peştera, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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232.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Poarta Albă, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

233.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Rasova, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

234.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Săcele, judeţul 
Constanţa. 
 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

235.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Saligny, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Grupul parlamentar PMP în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

236.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Saraiu, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

237.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Seimeni, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

238.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Siliştea, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

239.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Târguşor, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

240.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Topalu, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

241.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Topraisar, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

242.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Tortoman, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

243.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Tuzla, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

244.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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unităţi ale administraţiei 
publice” 

Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Valu lui Traian, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

245.  Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vulturu, judeţul 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Constanţa. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

246.  Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 
Capitolul 6. Politica in domeniul 
investitiilor  
Proiectul 1. Finanţarea 
dezvoltării si modernizarea 
infrastructurii sanitare 
Subproiectul d. Construirea 
Spitalelor Regionale de 
Urgenţă, inclusiv prin 
Programul Operaţional 
Regional : 8 spitale regionale şi 
1 spital republican în Bucureşti. 

Se propune alocarea sumei de 
495000 mii lei, sumă necesară 
pentru finanţarea unor lucrări 
de finalizare a constructiei 
Spitalului de pe Calea 
Torontalului, km 5 – Institutul 
Regional de Oncologie 
Timişoara, judeţul Timiş.  
 
Autor :  
Cornel Mircea  Sămărtinean, 
deputat PMP 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
Institutului Regional de 
Oncologie Timişoara. 
Majorarea sumei este necesară 
pentru demararea şi finalizarea 
lucrărilor de construcţie a  de 
pe Calea Torontalului, km 5. 
Menţionăm faptul că Institutul 
Regional de Oncologie 
Timişoara reprezintă o investiţie 
la nivel regional, un proiect de o 
importanţă vitală atât pentru 
populaţia municipiului 
Timişoara, cât şi pentru 
populaţia din judeţele limitrofe.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
de finanțare este vag formulată: 
nu se indică în bugetul 
Ministerului Sănătății 
capitolul / titlul/articolul bugetar  
între care ar urma să se facă 
redistribuiri 
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Sursa de finanţare:  
-din bugetul de stat alocat 
Ministerului Sănătăţii, buget 
majorat cu 4,6% faţă de anul 
2017.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

247.  Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 
Capitolul 6. Politica in domeniul 
investitiilor  
Proiectul 1. Finanţarea 
dezvoltării si modernizarea 
infrastructurii sanitare, 
Subproiectul a. Finalizarea 
obiectivelor de investiţii 
începute in anii precedenti 

Se propune alocarea 1000 mii 
lei  sumă necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
construcţie la  noul corp de 
clădire al Spitalului de Copii 
„Louis Ţurcanu”, municipiul 
Timişoara,judeţul Timiş 
 
Autor :  
Cornel Mircea  Sămărtinean, 
deputat PMP 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea acestui obiectiv   ale 
cărui lucrări au fost demarate 
din 2014 nefiind finalizate nici 
până în prezent. 
 
Sursa de finanţare:  
-din bugetul de stat alocat 
Ministerului Sănătăţii,  buget 
majorat cu 4,6% faţă de anul 
2017  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
de finanțare este vag formulată: 
nu se indică în bugetul 
Ministerului Sănătății 
capitolul / titlul/articolul bugetar  
între care ar urma să se facă 
redistribuiri 

248.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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unităţi ale administraţiei 
publice” 

Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Balinţ, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

249.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Banloc, judeţul Timiş. 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

250.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bara, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Grupul parlamentar PMP  Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

251.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Beba Veche, judeţul 
Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP  

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

252.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Becicherecu Mic, 
judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP  

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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253.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Belinţ, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP  

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

254.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bethausen, judeţul 
Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

255.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Biled, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  
Amendament respins de 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

256.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Birda, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

257.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bârna, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

258.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bogda, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

259.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Boldur, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

260.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Brestovăţ, judeţul 
Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

261.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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publice” între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bucovăţ, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

262.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cărpiniş, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 



 

 

Nr. 
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Grupul parlamentar PMP Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

263.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cenad, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

264.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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unităţi ale administraţiei 
publice” 

Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cenei, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

265.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Checea, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 221 - 

Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

266.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Chevereşu Mare, 
judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

267.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Comloşu Mare, judeţul 
Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

268.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Coşteiu, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

269.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Criciova, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

270.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Curtea, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

271.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Darova, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

272.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Denta, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

273.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul Se suplimentează bugetul Motivaţia amendamentului  Se propune respingerea 
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Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Dudeştii Noi, judeţul 
Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

amendamentului ( idem poz.44) 

274.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Dudeştii Vechi, judeţul 
Timiş. 
 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

275.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Dumbrava, judeţul 
Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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crt. 

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

 

- 228 - 

276.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Dumbrăviţa, judeţul 
Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

277.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Fibiş, judeţul Timiş. 
 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

278.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Fârdea, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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III "Dobânzi", Credite bugetare. 

279.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Foeni, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

280.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Gavojdia, judeţul 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

281.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ghilad, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

282.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ghiroda, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

283.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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comuna Ghizela, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

284.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Giarmata, judeţul 
Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

285.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Giera, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

286.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Giroc, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

287.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Giulvăz, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

288.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Gottlob, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

289.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Iecea Mare, judeţul 
Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

290.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Jamu Mare, judeţul 
Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

291.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Jebel, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

292.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Lenauheim, judeţul 
Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

293.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Liebling, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

294.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Livezile, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

295.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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publice” între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Lovrin, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

296.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Margina, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Grupul parlamentar PMP Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

297.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Maşloc, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

298.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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unităţi ale administraţiei 
publice” 

Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Mănăştiur, judeţul 
Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

299.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Moraviţa, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

300.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Moşniţa Nouă, judeţul 
Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

301.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Nădrag, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

302.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Niţchidorf, judeţul 
Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

303.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ohaba Lungă, judeţul 
Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

304.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Orţişoara, judeţul 
Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

305.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Otelec, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

306.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Parţa, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

307.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul Se suplimentează bugetul Motivaţia amendamentului  Se propune respingerea 
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Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Pădureni, judeţul 
Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

amendamentului ( idem poz.44) 

308.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Peciu Nou, judeţul 
Timiş. 
 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

309.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Periam, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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310.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Pesac, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

311.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Pietroasa, judeţul 
Timiş. 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

312.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Pişchia, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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III "Dobânzi", Credite bugetare. 

313.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Racoviţa, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

314.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Remetea Mare, judeţul 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

315.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Sacoşu Turcesc, 
judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

316.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Saravale, judeţul 
Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

317.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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comuna Satchinez, judeţul 
Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

318.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Săcălaz, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

319.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Secaş, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

320.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Sânandrei, judeţul 
Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

321.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Sânmihaiu Român, 
judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

322.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Sânpetru Mare, judeţul 
Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

323.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Şag, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

324.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Şandra, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

325.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ştiuca, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

326.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Teremia Mare, judeţul 
Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

327.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Tomeşti, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

328.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Tomnatic, judeţul 
Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

329.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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publice” între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Topolovăţu Mare, 
judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

330.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Tormac, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Grupul parlamentar PMP Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

331.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Traian Vuia, judeţul 
Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

332.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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unităţi ale administraţiei 
publice” 

Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Uivar, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

333.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Valcani, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

334.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Variaş, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

335.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Victor Vlad 
Delamarina, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

336.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Voiteg, judeţul Timiş. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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publică a Senatului 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

337.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Adâncata, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

338.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Arbore, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

339.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Baia, judeţul Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

340.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bălăceana, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

341.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul Se suplimentează bugetul Motivaţia amendamentului  Se propune respingerea 
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Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bălcăuţi, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

amendamentului ( idem poz.44) 

342.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Berchişeşti, judeţul 
Suceava. 
 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

343.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bilca, judeţul Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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344.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bogdăneşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

345.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Boroaia, judeţul 
Suceava. 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

346.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bosanci, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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III "Dobânzi", Credite bugetare. 

347.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Botoşana, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

348.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Breaza, judeţul 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

349.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Brodina, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

350.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Buneşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

351.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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comuna Burla, judeţul Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

352.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cacica, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

353.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Calafindeşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

354.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Capu Câmpului, 
judeţul Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

355.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cârlibaba, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

356.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ciocăneşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

357.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ciprian Porumbescu, 
judeţul Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

358.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Comăneşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

359.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cornu Luncii, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

360.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Coşna, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

361.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Crucea, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Grupul parlamentar PMP Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

362.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Dărmăneşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

363.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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publice” între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Dolheşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

364.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Dorna-Arini, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

365.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Dorna Candrenilor, 
judeţul Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

366.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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unităţi ale administraţiei 
publice” 

Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Dorneşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

367.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Drăgoieşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

368.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Drăguşeni, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

369.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Dumbrăveni, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

370.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Fântâna Mare, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

371.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Fântânele, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

372.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Forăşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

373.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Frătăuţii Noi, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

374.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Frătăuţii Vechi, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

375.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul Se suplimentează bugetul Motivaţia amendamentului  Se propune respingerea 
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Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Frumosu, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

amendamentului ( idem poz.44) 

376.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Fundu Moldovei, 
judeţul Suceava. 
 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 296 - 

Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

377.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Gălăneşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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378.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Grămeşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

379.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Grăniceşti, judeţul 
Suceava. 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

380.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Hănţeşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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III "Dobânzi", Credite bugetare.  

381.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Hârtop, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare.  

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

382.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Horodnic de Jos, 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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judeţul Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

383.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Horodnic de Sus, 
judeţul Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

384.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Horodniceni, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

385.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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comuna Iacobeni, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

386.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Iaslovăţ, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

387.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ilişeşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

388.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 304 - 

ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ipoteşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

389.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Izvoarele Sucevei, 
judeţul Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

390.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Marginea, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

391.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Mălini, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

392.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Mănăstirea Humorului, 
judeţul Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

393.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Mitocu Dragomirnei, 
judeţul Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

394.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 308 - 

publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Moara, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

395.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Moldova-Suliţa, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Grupul parlamentar PMP Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

396.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Moldoviţa, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

397.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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publice” între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Muşeniţa, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

398.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ostra, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

399.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Panaci, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

400.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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unităţi ale administraţiei 
publice” 

Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Păltinoasa, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

401.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Pătrăuţi, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

402.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Pârteştii de Jos, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

403.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Poiana Stampei, 
judeţul Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

404.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Poieni-Solca, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

405.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Pojorâta, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

406.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Preuteşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

407.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Putna, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

408.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Rădăşeni, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

409.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul Se suplimentează bugetul Motivaţia amendamentului  Se propune respingerea 
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Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Râşca, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

amendamentului ( idem poz.44) 

410.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Sadova, judeţul 
Suceava. 
 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

411.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Satu Mare, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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412.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Siminicea, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

413.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Slatina, judeţul 
Suceava. 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

414.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Straja, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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III "Dobânzi", Credite bugetare. 

415.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Stroieşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

416.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Stulpicani, judeţul 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

417.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Suceviţa, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

418.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Şaru Dornei, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

419.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 325 - 

comuna Scheia, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

420.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Şerbăuţi, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

421.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Todireşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

422.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Udeşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

423.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ulma, judeţul Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

424.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vadu Moldovei, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

425.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Valea Moldovei, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

426.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vama, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

427.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vatra Moldoviţei, 
judeţul Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

428.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vereşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

429.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vicovu de Jos, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Grupul parlamentar PMP Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

430.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Voitinel, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

431.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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publice” între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Volovăţ, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

432.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vultureşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

433.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Zamostea, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

434.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul Se suplimentează bugetul Motivaţia amendamentului  Se propune respingerea 
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Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Zvoriştea, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

amendamentului ( idem poz.44) 

435.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Adunaţi, judeţul 
Prahova. 
 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

436.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Albeşti-Paleologu, 
judeţul Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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437.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Aluniş, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

 

438.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Apostolache, judeţul 
Prahova. 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

439.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ariceştii Rahtivani, 
judeţul Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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440.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ariceştii Zeletin, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

441.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Baba Ana, judeţul 
Prahova. 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 340 - 

 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

442.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Balta Doamnei, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

443.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bălţeşti, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

444.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Băneşti, judeţul 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

445.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bărcăneşti, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

446.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bătrâni, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

447.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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comuna Berceni, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

448.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bertea, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

449.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Blejoi, judeţul Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

450.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 346 - 

ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Boldeşti-Grădiştea, 
judeţul Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

451.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Brazi, judeţul Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

452.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Brebu, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

453.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bucov, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

454.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Călugăreni, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

455.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cărbuneşti, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

456.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ceptura, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

457.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ceraşu, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Grupul parlamentar PMP Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

458.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Chiojdeanca, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

459.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 352 - 

publice” între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ciorani, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

460.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cocorăştii Mislii, 
judeţul Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

461.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cocorăştii Colţ, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

462.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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unităţi ale administraţiei 
publice” 

Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Colceag, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

463.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cornu, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

464.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cosminele, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

465.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Drăgăneşti, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

466.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Drajna, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

467.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Dumbrava, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

468.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Dumbrăveşti, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

469.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Filipeştii de Pădure, 
judeţul Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

470.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Filipeştii de Târg, 
judeţul Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

471.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul Se suplimentează bugetul Motivaţia amendamentului  Se propune respingerea 
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Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Fântânele, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

amendamentului ( idem poz.44) 

472.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Floreşti, judeţul 
Prahova. 
 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

473.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Fulga, judeţul Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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474.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Gherghiţa, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

475.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Gorgota, judeţul 
Prahova. 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

476.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Gornet, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

477.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Gornet-Cricov, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

478.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Gura Vadului, judeţul 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

479.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Gura Vitioarei, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

480.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Iordăcheanu, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

481.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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comuna Izvoarele, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

482.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Jugureni, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

483.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Lapoş, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

484.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Lipăneşti, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

485.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Măgurele, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

486.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Măgureni, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

487.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Măneciu, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

488.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Măneşti, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

489.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Olari, judeţul Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

490.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Păcureţi, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

491.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Păuleşti, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Grupul parlamentar PMP Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

492.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Plopu, judeţul Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

493.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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publice” între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Podenii Noi, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

494.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Poiana Câmpina, 
judeţul Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

495.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Poienarii Burchii, 
judeţul Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

496.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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unităţi ale administraţiei 
publice” 

Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Poseşti, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

497.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Predeal-Sărari, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

498.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Proviţa de Jos, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

499.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 379 - 

“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Puchenii Mari, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

500.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Râfov, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

501.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Salcia, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

502.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Sălciile, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

503.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Scorţeni, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

504.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Secăria, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

505.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul Se suplimentează bugetul Motivaţia amendamentului  Se propune respingerea 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Sângeru, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

amendamentului ( idem poz.44) 

506.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Şirna, judeţul Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

507.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Şoimari, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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508.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Şotrile, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

 

509.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Starchiojd, judeţul 
Prahova. 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

510.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ştefeşti, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

511.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Surani, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

512.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Talea, judeţul Prahova. 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

513.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Tătaru, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 389 - 

Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

514.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Teişani, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

515.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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comuna Telega, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

516.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Tinosu, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

517.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Târgşoru Vechi, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

518.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 392 - 

ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Tomşani, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

519.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vadu Săpat, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

520.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Valea Călugărească, 
judeţul Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

521.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Valea Doftanei, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

522.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vărbilău, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

523.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vâlcăneşti, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 

524.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 

Se propune respingerea 
amendamentului ( idem poz.44) 
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publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Proviţa de Sus, judeţul 
Prahova. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli - 
Buget de stat”, Grupa 30, titlul 
III „Dobânzi”, Credite bugetare. 

525.  Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 

Alocarea sumei de 2.500 mii lei  
pentru finanţarea obiectivului de 
investiţii ,,Modernizarea 
serviciului ambulanţă local 
Slănic" în anul 2018, precum şi 
introducerea creditelor de 
angajament necesare 
contractării lucrării.                                                                    
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului                                     
Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina                         
Grupul PMP 

 Creşterea capacităţii de 
intervenţie cu mijloace de 
transport în caz de urgenţă 
medicală este, actualmente, o 
necesitate în localităţile  care 
nu dispun de unităţi spitaliceşti 
adecvate. Sursa de finanţare: 
prin redistribuirea resurselor în 
cadrul Ministerului Sănătăţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Sănătății au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
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2018. 
Nu sunt precizate concret 
subdiviziunile bugetare în 
bugetul Ministerului Sănătății 
între care urmează a se face 
redistribuiri.  
 

526.  Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 
Capitolul 6. Politica in domeniul 
investiţiilor  
Proiectul 1. Finanţarea 
dezvoltării si modernizarea 
infrastructurii sanitare, 
Subproiectul a. Finalizarea 
obiectivelor de investiţii 
începute in anii precedenţi 

Alocarea sumei de  112.500 mii 
lei pentru finanţarea obiectivului 
de investiţii "Studiu de 
fezabilitate si construcţie Spital 
de Pediatrie Ploieşti" in anul 
2018, precum si introducerea 
creditelor de angajament 
necesare contractării lucrării.                                                        
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului                                     
Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina                         
Grupul PMP 

Condiţiile de tratament pentru 
copiii din Prahova sunt 
actualmente improprii. Secţiile 
de pediatrie de la spitalele din 
judeţ înregistrează un deficit de 
număr de paturi, şi nu întrunesc 
condiţiile de igienă cerute de un 
act medical de calitate.   
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuirea resurselor în 
cadrul Ministerului Sănătăţii 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Sănătății au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
2018. 
Nu sunt precizate concret 
subdiviziunile bugetare în 
bugetul Ministerului Sănătății 
între care urmează a se face 
redistribuiri.  
 

527.   Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 

Alocarea sumei de 28.000 mii 
de lei pentru finanţarea 
obiectivului de investiţii 

Construcţia unui spital nou, cu 
caracter general şi de urgenţă 
în Sinaia este o necesitate 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
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„Construcţie clădire nouă 
pentru Spitalul Orăşenesc 
Sinaia”in anul 2018,precum si 
introducerea creditelor de 
angajament necesare 
contractării lucrării.         
 
Autor  
Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina       
           
Grup PMP 
 

stringentă, având în vedere 
faptul că, în perimetrul 
staţiunilor montane şi al 
localităţilor de pe Valea 
Prahovei, nu există, în prezent 
o asemenea unitate medicală, 
capabilă să preia victimele 
accidentelor montane ori 
rutiere. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 

priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Sănătății au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
2018.  
Nu sunt precizate concret 
subdiviziunile bugetare în 
bugetul Ministerului Sănătății 
între care urmează a se face 
redistribuiri.  

528.  Anexa nr. 3 /26 Ministerul 
Sănătăţii 

Introducerea în Anexa nr. 3 
/26/01 a obiectivului de investiţii 
„Spitalul de Boli Cronice Sfântul 
Ioan Târgu Frumos, judeţul 
Iaşi”, cu suma de 270.000 mii 
lei 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru următoarele lucrări, 
extrem de importante pentru ca 
unitatea medicală să-şi 
desfăsoare activitatea  în 
condiţii moderne, europene: 

- 1.400 mii lei pentru 
reparaţii capitale 

- 500 mii lei pentru 
extindere şi  consolidare  

- 820 mii lei pentru 
dotarea cu echipamente 
şi aparatură medicală 

Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Sănătății au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
2018. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2018 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

529.  Anexa nr. 3 /26/01 Ministerul 
Sănătăţii 

Se suplimentează fondurile 
Ministerului Sănătăţii, respectiv 
Anexa nr. 3 /26/01 cu 50 mii lei, 
sumă necesară pentru 
elaborarea studiului de 
fezabilitate aferent branşării 
“Spitalului de Psihiatrie şi 
pentru Măsuri de Siguranţă 
Pădureni-Grajduri, judeţul Iaşi” 
la sistemul de alimentare cu 
apă şi canalizare al viitorului 
sistem integrat al Comunei 
Grajduri din Judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 

Suma de 50 mii lei este 
necesară elaborării studiului de 
fezabilitate aferent branşării 
“Spitalului de Psihiatrie şi 
pentru Măsuri de Siguranţă 
Pădureni-Grajduri, judeţul Iaşi” 
la sistemul de alimentare cu 
apă şi canalizare al viitorului 
sistem integrat al Comunei 
Grajduri din Judeţul Iaşi, astfel 
atingându-se exigenţele 
pretinse de legislaţia de mediu 
în vigoare privind asigurarea 
unei surse fiabile de apă 
potabilă şi a unui sistem de 
colectare şi deversare a apelor 
uzate. 
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
întrucât responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2018 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Grupul PMP Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

530.  Anexa nr. 3/26 Ministerul 
Sănătăţii 

Se suplimentează fondurile 
Ministerului Sănătăţii, respectiv 
Anexa nr. 3 /26/01 cu 2.500 mii 
lei, sumă necesară extinderii 
spaţiului hotelier al “Spitalului 
de Psihiatrie şi pentru Măsuri 
de Siguranţă Pădureni-Grajduri, 
judeţul Iaşi” prin transformarea 
actualului pavilion administrativ 
în spaţiu hotelier pentru 
pacienţi, în cifre reprezentând 
un plus de 47 de paturi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Suma de 2.500 mii lei este 
necesară extinderii spaţiului 
hotelier al “Spitalului de 
Psihiatrie şi pentru Măsuri de 
Siguranţă Pădureni-Grajduri, 
judeţul Iaşi”, unitatea medicală 
având internaţi un număr de 
353 pacienţi pe un număr de 
240 de paturi confruntându-se 
astfel cu o supraaglomerare de 
pacienţi, această stare de fapt 
având efecte dăunătoare 
asupra confortului pacienţilor şi 
a calităţii actului medical 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
întrucât responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2018 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

531.  Anexa nr. 3 /26 Ministerul 
Sănătăţii 

Se suplimentează fondurile 
Ministerului Sănătăţii, respectiv 
Anexa nr. 3 /26/01 cu 5.500 mii 
lei, sumă necesară reamenajării 
unor caldiri anexe existente în 
structura “Spitalului de 
Psihiatrie şi pentru Măsuri de 
Siguranţă Pădureni-Grajduri, 
judeţul Iaşi” în vederea 

Suma de 5.500 mii lei este 
necesară reamenajării unor 
caldiri anexe existente în 
structura “Spitalului de 
Psihiatrie şi pentru Măsuri de 
Siguranţă Pădureni-Grajduri, 
judeţul Iaşi” în vederea 
extinderii spaţiului hotelier prin 
relocarea pavilionului de 

Se propune respingerea 
întrucât responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
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extinderii spaţiului hotelier prin 
relocarea pavilionului de 
pneumoftiziologie în aceste 
clădiri. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

pneumoftiziologie în aceste 
clădiri.   
Având în vedere faptul că dintre 
cele patru Spitale de Măsuri de 
Siguranţă din România, 
unitatea în cauză este singura 
abilitată să interneze pacienţi 
supuşi măsurilor de siguranţă 
cu afecţiuni pulmonare (TBC), 
considerăm oportună şi 
prioritară reamenajarea acestor 
clădiri. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Sănătății au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
2018. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2018 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

532.  Anexa nr. 3 /26 Ministerul 
Sănătăţii 

Introducerea în Anexa nr. 3 
/26/01 a obiectivului de investiţii 
„Teren de Sport, Spitalul de 
Psihiatrie şi pentru Măsuri de 
Siguranţă Pădureni-Grajduri, 
judeţul Iasi”, cu suma de 750 
mii lei 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

Suma solicitată pentru 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii este 
absolut necesară pentru că 
având în vedere durata foarte 
mare de spitalizare a pacienţilor 
în această unitate, este 
prioritară îmbunătăţirea calităţii 
stării de sănătate a populaţiei 
deservite prin angrenarea 
acesteia în activităţi sportiv-
recreative în cadrul unui spaţiu 
cu destinaţie specifică. 
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
întrucât responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
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Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2018 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

533.  Anexa nr. 3 /26 Ministerul 
Sănătăţii 

Se suplimentează fondurile 
Ministerului Sănătăţii, respectiv 
Anexa nr. 3 /26/01, cu 5.800 mii 
lei, sumă necesară pentru 
achiziţia de  aparatură medicală 
pentru “Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţe Sf. Spiridon Iaşi” 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

Suma de 5.800 mii lei este 
necesară pentru achiziţia de 
aparatură medicală după cum 
urmează: 

- 3.300 mii lei pentru 
achiziţia unui angiograf 
necesar Clinicii de 
Cardiologie 

- 810 mii lei pentru 
achiziţia unui mamograf 
necesar Ambulatoriului 
Integrat al Spitalului 

- 500 mii lei pentru 
achiziţia unui Ecograf 
Dopller necesar Clinicii 
de Cardiologie 

- 1.170 mii lei pentru 
achiziţia unui aparat 
Roentgendiagnostic 
necesar Clinicilor 
Spitalului  

 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
întrucât responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2018 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

534.  Anexa nr. 3 /26 Ministerul Se suplimentează fondurile Cu toate că lucrările de Se propune respingerea 
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Sănătăţii Ministerului Sănătăţii, respectiv 
Anexa nr. 3 /26/01, cu 5.000 mii 
lei, sumă necesară pentru 
dotarea cu aparatură a Clinicii 
de Chirurgie Plastică 
Reparatorie şi Arşi din cadrul 
“Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţe Sf. Spiridon Iaşi” 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

reabilitare şi modernizare a 
Clinicii de chirurgie plastică a 
Spitalului „Sfântul Spiridon” din 
Iaşi, s-au încheiat din luna 
ianuarie 2017, pacienţii cu 
indicaţie de tratament în clinica 
de chirurgie plastică, inclusiv 
marii arşi, nu sunt îngrijiţi aici 
pentru că noul spaţiu nu deţine 
aparatura medicală necesară. 
Din păcate, actuala clinică îşi 
desfăşoară activitatea în 
condiţii de provizorat de 
aproape trei ani, deşi Spitalul 
„Sf. Spiridon“ a fost inclus în 
Programul Naţional pentru Arşi. 
Din această cauză, bolnavii de 
la Iaşi, consideraţi „mari arşi“, 
sunt transferaţi, în continuare, 
în alte clinici din ţară. 

  
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

întrucât responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2018 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

535.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Alexandru 
Ioan Cuza, judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2018 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
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şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

bugetar. 
Motivaţie valabilă pentru 
amendamentele de la 
nr.crt.536-629. Aceste 
amendamente, pentru o 
ambulanţă de 470 mii lei în 
fiecare localitate, determină un 
necesar de finanţare 
suplimentar de  43,7 milioane 
lei. 

536.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Andrieşeni, judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

537.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Aroneanu, 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

538.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Aroneanu, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

539.  Anexa nr.3/26  Se suplimentează bugetul Dotarea localităţilor cu Se propune respingerea 
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Ministerul Sănătăţii Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Balş, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

amendamentului (idem 
poz.536) 

540.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Bălţaţi, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

541.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Bârnova, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

542.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Belceşti, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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Grupul PMP Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

543.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Bivolari, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

544.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Brăeşti, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

545.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Butea, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

546.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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tip C, pentru comuna Cepleniţa, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

547.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ciohorăni, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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548.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ciorteşti, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

549.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ciurea, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

550.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Coarnele 
Caprei, judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

551.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Comarna, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

552.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Costeşti, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

553.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Costuleni, 
judeţul Iaşi 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

554.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Cotnari, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

555.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
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de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Cozmeşti, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

poz.536) 

556.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Cristeşti, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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dispoziţia Guvernului 
 

557.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Cucuteni, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

558.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Dagâţa, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

559.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Deleni, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

560.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Dobrovăţ, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

561.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Dolheşti, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

562.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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Drăguşeni, judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

563.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Dumeşti, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

564.  Anexa nr.3/26  Se suplimentează bugetul Dotarea localităţilor cu Se propune respingerea 
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Ministerul Sănătăţii Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Erbiceni, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

amendamentului (idem 
poz.536) 

565.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Fântânele, judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

566.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Focuri, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

567.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Golăieşti, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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Grupul PMP Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

568.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Gorban, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

569.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Grajduri, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

570.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Gropniţa, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

571.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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tip C, pentru comuna Grozeşti, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

572.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Hălăuceşti, judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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573.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Hărmăneşti, judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

574.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Heleşteni, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

575.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Holboca, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

576.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Horleşti, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

577.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ion 
Neculce, judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

578.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ipatele, 
judeţul Iaşi 
 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

579.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Lespezi, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

580.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Leţcani, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

581.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Lungani, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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582.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Mădârjac, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

583.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Mirceşti, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

584.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Mironeasa, judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

585.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Miroslava, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

586.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Mirosloveşti, judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

587.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Mogoşeşti, judeţul Iaşi 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

588.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Mogoşeşti 
- Siret, judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

589.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
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de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Moşna, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

poz.536) 

590.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Moţca, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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dispoziţia Guvernului 
 

591.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Movileni, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

592.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Oţeleni, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 436 - 

sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

593.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Plugari, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

594.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Popeşti, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

595.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Popricani, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

596.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Prisăcani, 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

597.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Probota, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

598.  Anexa nr.3/26  Se suplimentează bugetul Dotarea localităţilor cu Se propune respingerea 
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Ministerul Sănătăţii Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Răchiteni, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

amendamentului (idem 
poz.536) 

599.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Răducăneni, judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

600.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Rediu, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

601.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Româneşti, judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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Grupul PMP Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

602.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Roşcani, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

603.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Ruginoasa, judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

604.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Scânteia, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

605.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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tip C, pentru comuna Schitu 
Duca, judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

606.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Scobinţi, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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607.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Sineşti, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

608.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Sireţel, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

609.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Stolniceni 
Prăjescu, judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

610.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Strunga, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

611.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Şcheia, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

612.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Şipote, 
judeţul Iaşi 
 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

613.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Tansa, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

614.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 448 - 

achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Tătăruşi, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

615.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Todireşti, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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616.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Tomeşti, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

617.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Trifeşti, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

618.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ţibana, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

619.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ţibăneşti, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

620.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ţigănaşi, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

621.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ţuţora, 
judeţul Iaşi 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

622.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ungheni, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

623.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
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de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Valea 
Lupului, judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

poz.536) 

624.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Valea 
Seacă, judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 454 - 

dispoziţia Guvernului 
 

625.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Vânători, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

626.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Victoria, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

627.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Vlădeni, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 

628.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Voineşti, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem 
poz.536) 
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şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

629.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 
 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Alexandru Odobescu, judeţ 
Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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630.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Belciugatele,  judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 

631.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 470 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip C pentru comuna 
Borcea,  judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta.  
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

632.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Căscioarele, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 

633.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 470 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Alineat 01 ambulanţă tip C pentru comuna 
Chirnogi, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

634.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Chiselet,  judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 

635.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Ciocăneşti, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

636.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Crivăţ, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

637.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Curcani, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 

638.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Cuza Vodă, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

639.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Dhihiseni, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 

640.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Dor Mărunt, judeţ Călăraşi 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

641.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Dorobanţu, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 

642.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Articol 01 
Alineat 01 

mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Dragalina, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

643.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Dragoş Vodă, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 

644.  Anexa 3/26  Se suplimentează Capitolul Realizarea acestui obiectiv este Se propune respingerea 
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Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Frăsinet, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

amendamentului (idem poz.44) 

645.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Frumuşani, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

646.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Fundeni, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
  
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 

647.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Gălbinaşi, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

648.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Grădiştea, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 

649.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Gurbăneşti, judeţ Călăraşi 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

650.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Ileana, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 

651.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Independenţa, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

652.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Jegălia, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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653.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Lehliu, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 

654.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Luica, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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 existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

655.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Lupşanu, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 

656.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Mănăstirea, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

657.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Mitreni, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 

658.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 470 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip C pentru comuna 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Modelu, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

659.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Nana, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 

660.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Nicolae Bălcescu, judeţ 
Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

661.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Perişoru, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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662.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Plătăreşti, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 

663.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Radovanu, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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 existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

664.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Roseţi, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 

665.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Săruleşti, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

666.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Sohatu, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 

667.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Spanţov, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

668.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Şoldanu,  judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 

669.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Ştefan cel Mare, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

670.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Ştefan Vodă, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta  
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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671.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Tămădău Mare, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 

672.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Ulmeni, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 481 - 

 existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

673.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Ulmu, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 

674.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Unirea, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

675.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Valea Argovei, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 

676.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Vasilaţi, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

677.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Vâlcele, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 

678.  Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 

Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unităţi ale 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii 
locale, autoritatea locală 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Titlul VI / Transferuri între 
unităţi ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

administraţiei Publice, Articol 
02, Alineat 38 cu suma de 250 
mii lei cu destinaţia Achiziţie 
ambulanţă tip B pentru comuna 
Vlad Ţepeş, judeţ Călăraşi 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

nedispunând de surse 
financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu 
va afecta obligaţiile financiare 
ale României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile 
existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieţei 
actuale şi putând fi supusă 
renegocierii.  

679.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Armeniş, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 
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în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

680.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna Bănia, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 

681.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna Băuţar, 
judeţul Caraş-Severin. 
 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Dobânzi cu suma de 470 mii lei 

682.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Berlişte, judeţul Caraş-Severin. 
 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 
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Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

683.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip B, pentru comuna Berzasca, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 

684.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Berzovia , judeţul Caraş-

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
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publice” Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 

685.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Bolvaşniţa, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

686.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează cu suma de 
250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Bozovici, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 

687.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna Brebu, 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
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unităţi ale administraţiei 
publice” 

judeţul Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 

688.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna Brebu 
Nou, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

689.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Buchin, judeţul Caraş-Severin. 
 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 

690.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
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“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

de tip B, pentru comuna 
Bucoşniţa, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 

691.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Caraşova, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 
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sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

692.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Cărbunari, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 

693.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna Ciclova 
Română, Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 

694.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Ciuchici, Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 
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Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

695.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Ciudanoviţa, Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 

696.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul Se suplimentează bugetul cu Motivaţia amendamentului  Se propune respingerea 
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Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Constantin Daicoviciu, Caraş-
Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 

697.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul” cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Copăcele, Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 
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Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

698.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Cornea, Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 
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699.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Cornereva, Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 

700.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Coronini, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 
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Grupul parlamentar PMP conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

701.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Dalboşeţ, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 
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III "Dobânzi", Credite bugetare. 

702.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna Doclin, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 

703.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Dognecea, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 
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publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

704.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Domaşnea, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 
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Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

705.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna Eftimie 
Murgu, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 

706.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna Ezeriş, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 
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publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

707.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Fârliug, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 
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capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

708.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Forotic, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 

709.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna Gârnic, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 
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şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

710.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Glimboca, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 
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mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

711.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna Goruia, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 

712.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Grădinari, judeţul Caraş-
Severin. 
 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

713.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Iablaniţa, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 
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în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

714.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Lăpuşnicel, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 

715.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Lăpuşnicu Mare, judeţul Caraş-
Severin. 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 509 - 

 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Dobânzi cu suma de 470 mii lei 

716.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Luncaviţa, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 
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Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

717.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna Lupac, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 

718.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna Marga, 
judeţul Caraş-Severin. 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
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publice”  
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 

719.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Măureni, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

720.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Mehadia, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 

721.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
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unităţi ale administraţiei 
publice” 

Mehadica, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 

722.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Naidăş, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

723.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna Obreja, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 

724.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
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“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

de tip B, pentru comuna Ocna 
de Fier, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 

725.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Păltiniş, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 
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sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

726.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Pojejena, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 

727.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna Prigor, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 

728.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Răcăşdia, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 
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Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

729.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Ramna, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 

730.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul Se suplimentează bugetul cu Motivaţia amendamentului  Se propune respingerea 
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Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna Rusca 
Montană, judeţul Caraş-Severin 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 

731.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna Sacu, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 
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Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

732.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna Sasca 
Montană, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 
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733.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Sicheviţa, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 

734.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Slatina-Timiş, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 
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Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

735.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna Socol, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 
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III "Dobânzi", Credite bugetare. 

736.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna Şopotu 
Nou, judeţul Caraş-Severin. 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 

737.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Târnova, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 
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Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

738.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Teregova, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 
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Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

739.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Ticvaniu Mare, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 

740.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna Topleţ, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 
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publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

741.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna Turnu 
Ruieni, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 
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capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

742.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna Văliug, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 

743.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Vărădia, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 
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şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

744.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Vermeş, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 
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mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

745.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna Vrani, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 

746.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna Zăvoi, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 
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şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

747.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 250 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe 
de tip B, pentru comuna 
Zorlenţu Mare, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Deși prin amendament se 
propune suplimentarea cu 250 
mii lei la sursa de finanțare se 
propune diminuarea de la titlul 
Dobânzi cu suma de 470 mii lei 
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în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

748.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bălăbăneşti, judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

749.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bălăşeşti, judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

750.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Băleni, judeţul Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

751.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Băneasa, judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

752.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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publice” între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Barcea, judeţul Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

753.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bereşti-Meria , judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

754.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Brăhăşeşti, judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

755.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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unităţi ale administraţiei 
publice” 

Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Braniştea, judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

756.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Buciumeni, judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

757.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cavadineşti, judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

758.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Certeşti, judeţul Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

759.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Corni, judeţul Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

760.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Corod, judeţul Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

761.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cosmeşti, judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

 

762.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Costache Negri, 
judeţul Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

763.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cuca, judeţul Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

764.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul Se suplimentează bugetul Motivaţia amendamentului  Se propune respingerea 
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Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cudalbi, judeţul Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

amendamentului (idem poz.44) 
 

765.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cuza Vodă, judeţul 
Galaţi. 
 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

766.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Drăgăneşti, judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
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767.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Drăguşeni, judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

768.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Fârtăneşti, judeţul 
Galaţi. 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

769.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Folteşti, judeţul Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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III "Dobânzi", Credite bugetare. 

770.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Frumuşiţa, judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

771.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Fundeni, judeţul Galaţi. 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

772.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ghidigeni, judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 548 - 

Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

773.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Gohor, judeţul Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

774.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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comuna Griviţa, judeţul Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

775.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Independenţa, judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

776.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Iveşti, judeţul Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

777.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Jorăşti, judeţul Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

778.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Lieşti, judeţul Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

779.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Măstăcani, judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

780.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 553 - 

necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Matca, judeţul Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

781.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Movileni, judeţul Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

782.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Munteni, judeţul Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

783.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Nămoloasa, judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

784.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Negrileşti, judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 556 - 

Grupul parlamentar PMP Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

785.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Nicoreşti, judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

786.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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- 557 - 

publice” între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Oancea, judeţul Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

787.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Pechea, judeţul Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 558 - 

Grupul parlamentar PMP Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

788.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Piscu, judeţul Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

789.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 559 - 

unităţi ale administraţiei 
publice” 

Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Poiana, judeţul Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

790.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Priponeşti, judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 560 - 

publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

791.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Rădeşti, judeţul Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

792.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 561 - 

“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Rediu, judeţul Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

793.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Scânteieşti, judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 562 - 

şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

794.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Schela, judeţul Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

795.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 563 - 

– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Şenderni, judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

 

796.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Slobozia Conachi, 
judeţul Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 564 - 

şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

797.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Smârdan, judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

798.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul Se suplimentează bugetul Motivaţia amendamentului  Se propune respingerea 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 565 - 

Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Smulţi, judeţul Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

amendamentului (idem poz.44) 
 

799.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Suceveni, judeţul 
Galaţi. 
 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

800.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Suhurlui, judeţul Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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801.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ţepu, judeţul Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

802.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Tudor Vladimirescu, 
judeţul Galaţi. 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

803.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Tuluceşti, judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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III "Dobânzi", Credite bugetare. 

804.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Umbrăreşti, judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

805.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Valea Mărului, judeţul 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

806.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vânători, judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

807.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comunaVârlezi, judeţul Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

808.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Grupa 51 “Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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comuna Vlădeşti, judeţul Galaţi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr. 3/65/02, 
capitolul 5001 "Cheltuieli - 
Buget de stat", Grupa 30, titlul 
III "Dobânzi", Credite bugetare. 

809.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Aita Mare, 
Jud Covasna 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe în vederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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„Dobânzi”. 
 
 

810.   
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Reci, Jud 
Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

811.   
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Arcuş, 
jud.Covasna 
 
Baciu Gheorghe,  

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Senator PMP asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

812.   
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Barcani, 
jud.Covasna 
 
Baciu Gheorghe,  
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
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„Dobânzi”. 

813.   
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Baţani, 
Jud Covasna. 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

814.   
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Belin, Jud 
Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

815.   
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Bixad, 
Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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„Dobânzi”. 

816.   
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Bodoc, 
Jud Covasna. 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

817.   
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Boroşneu 
Mare, Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

818.   
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Braduţ, 
Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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819.   
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Brateş, 
Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

820.   
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Breţcu, 
Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. S 
ursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

821.   
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Catalina, 
Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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822.   
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Cernat, 
Jud Covasna. 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

823.   
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Chichiş, 
Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

824.   
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Comandău, Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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„Dobânzi”. 
 

825.   
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Dalnic, 
Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

826.   
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Dobârlău, 
Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Senator PMP asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

827.   
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Estelnic, 
Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

828.   
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ghelniţa, 
Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

829.   
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ghidfălău, 
Jud Covasna. 
 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

830.   
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Hăghig, 
Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

831.   
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ilieni, Jud 
Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

832.   
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Lemnia, 
Jud Covasna. 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

833.   
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Malnaş, 
Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

834.   
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Mereni, 
Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

835.   
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Micfalău, 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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 Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 
 

836.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Moacşa, 
Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

837.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ojdula, 
Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

838.   
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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administraţiei publice”. 
 

tip C, pentru comuna Ozun, Jud 
Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

839.   
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Poian, 
Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

840.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Sânzieni, 
Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

841.   
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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administraţiei publice”. 
 

tip C, pentru comuna Sita 
Buzăului, Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

842.   
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Turia, Jud 
Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

843.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Vâlcele, 
Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

844.   
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Valea 
Crişului, Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

845.   
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Valea 
Mare, Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 
 

846.   
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Vârghiş, 
Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

847.   
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Zăbala, 
Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

848.   
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Zagon, 
Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 
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sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

849.  Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ardusat, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

850.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 
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unităţi ale administraţiei 
publice”. 

achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ariniş, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

851.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Asuaju de 
Sus, judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

852.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Băiţa de 
sub Codru, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

853.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Băiuţ, 
judeţul Maramureş. 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
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Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

854.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Bârsana, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

855.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Băseşti, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

856.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Bicaz, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

857.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Bistra, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

858.    Dotarea localităţilor cu Se propune respingerea 
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Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Bocicoiu 
Mare, judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. Sursa de 
finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 
 

amendamentului (idem poz.44) 
 

859.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Bogdan 
Vodă, judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

860.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Boiu 
Mare, judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

861.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Botiza, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. Sursa de 
finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

862.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Budeşti, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

863.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Călineşti, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

864.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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publice”. tip C, pentru comuna 
Câmpulung la Tisa, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

865.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Cerneşti, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

866.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Cicârlău, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. Sursa de 
finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

867.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Coaş, 
judeţul Maramureş. 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. Sursa de 
finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

868.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Coltău, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

869.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Copalnic-
Mănăştur, judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

870.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Coroieni, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

871.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Cupşeni, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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872.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Deseşti, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

873.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Dumbrăviţa, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

874.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Fărcaşa, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

875.    Dotarea localităţilor cu Se propune respingerea 
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Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Gârdani, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

amendamentului (idem poz.44) 
 

876.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Giuleşti, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

877.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Groşi, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

878.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Groşii 
Ţibleşului, judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

879.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ieud, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

880.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Lăpuş, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

881.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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publice”. tip C, pentru comuna Leordina, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

882.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Mireşu 
Mare, judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

883.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Moisei, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

884.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Oarţa de 
Jos, judeţul Maramureş. 
 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

885.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ocna 
Şugatag, judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. Sursa de 
finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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„Dobânzi”. 
 

886.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Onceşti, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

887.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Petrova, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

888.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Poienile 
de sub Munte, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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889.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Poienile 
Izei, judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

890.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Recea, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

891.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Remetea 
Chioarului, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

892.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 

 
Se suplimentează bugetul 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Remeţi, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

 

893.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Repedea, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

894.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Rona de 
Jos, judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

895.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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publice”. tip C, pentru comuna Rona de 
Sus, judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

896.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Rozavlea, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

897.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ruscova, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

898.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Săcălăşeni, judeţul 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

899.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Săcel, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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„Dobânzi”. 
 

900.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Sălsig, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

901.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Săpânţa, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

902.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Sarasău, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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903.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Satulung, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

904.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Şieu, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

905.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Şişeşti, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

906.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 

 
Se suplimentează bugetul 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Strâmtura, judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

 

907.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Suciu de 
Sus, judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

908.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Vadu Izei, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

909.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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unităţi ale administraţiei 
publice”. 

achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Valea 
Chioarului, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

910.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Vima 
Mică, judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în 
vedere răspândirea geografică 
a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 
 

911.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Amaru,  
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

912.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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publice”. tip C, pentru comuna Balta 
Albă, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

913.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Bălăceanu,  judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

914.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Beceni, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

915.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Berca, 
judeţul Buzău. 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

916.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Bisoca, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

917.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Blăjani, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

918.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Boldu, 
judeţul Buzău. 
 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

919.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Bozioru, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

920.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Brădeanu, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

921.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Brăeşti, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Bădulescu amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

922.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Breaza, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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III Dobânzi”. 

923.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Buda, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

924.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna C A 
Rosetti, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

925.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Calvini, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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926.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Cănesti, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

927.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Cătina, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

928.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Cernăteşti, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

929.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 

 
Se suplimentează bugetul 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 651 - 

“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Chiliile, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

 

930.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Chiojdu, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

931.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Cilibia, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

932.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Cislău, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

933.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Cochirleanca, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

934.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Colţi, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

935.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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publice”. tip C, pentru comuna Costeşti, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

936.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Cozieni, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

937.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Florica, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

938.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Gălbinaşi, 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

939.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Gherăseni, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

940.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Ghergheasa, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

941.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Glodeanu 
Silistea, judeţul Buzău. 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

942.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Glodeanu 
Sărat, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

943.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Grebănu, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

944.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Gura 
Teghii, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 661 - 

Bădulescu amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

945.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Largu, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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III Dobânzi”. 
 

946.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Lopătari, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

947.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Luciu, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

948.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Măgura, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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949.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Mărăcineni, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

950.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Mărgăriteşti, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 665 - 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

951.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Mânzăleşti, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

952.    Motivaţia amendamentului:  Se propune respingerea 
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Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Merei, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

amendamentului (idem poz.44) 
 

953.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Mihăileşti, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

954.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Movila 
Banului, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

955.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Murgeşti, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

956.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Năeni, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

957.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Odăile, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

958.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Padina, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

959.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Pardoşi, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 671 - 

Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

960.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Pănătău, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

961.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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publice”. tip C, pentru comuna Pârscov, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

962.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Pietroasele, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

963.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Podgoria, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

964.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Poşta 
Câlnău, judeţul Buzău. 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

965.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Puieşti, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

966.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Racoviţeni, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

967.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Râmnicelu, judeţul Buzău. 
 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

968.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Robeasca, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

969.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ruşeţu, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

970.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Săgeata, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

971.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Săhăteni, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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III Dobânzi”. 

972.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Săpoca, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

973.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Săruleşti, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

974.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Scorţoasa, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

975.    Motivaţia amendamentului:  Se propune respingerea 
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Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Scutelnici, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

amendamentului (idem poz.44) 
 

976.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Siriu, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

977.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Smeeni, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

978.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Stâlpu, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

979.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Tisău, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

980.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Topliceni, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

981.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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publice”. tip C, pentru comuna Ţinteşti, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

982.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ulmeni, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

983.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Unguriu, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

984.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Vadu 
Paşii, judeţul Buzău. 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

985.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Valea 
Râmnicului, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

986.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Valea 
Salciei, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

987.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Vâlcelele, 
judeţul Buzău. 
 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

988.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Verneşti, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

989.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Vintilă 
Vodă, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

990.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Vipereşti, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Bădulescu amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

991.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Zărneşti, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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III Dobânzi”. 

992.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ziduri, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

993.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru oraşul Pogoanele, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

994.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru oraşul Pătârlagele, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 
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995.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru oraşul Nehoiu, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

996.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru municipiul 
Râmnicu Sărat, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 
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Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

997.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru municipiul Buzău, 
judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

998.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 

 
Se suplimentează bugetul 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 



 

 

Nr. 
crt. 
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“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Adâncata, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

 

999.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Albeşti, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 
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2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1000.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Alexeni, 
judetul Ialomiţa. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1001.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 

 
Se suplimentează bugetul 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 



 

 

Nr. 
crt. 
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“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Andrăşeşti, judetul Ialomiţa.   
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

 

1002.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Armăşeşti, judetul Ialomiţa. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

1003.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Axintele, 
judetul Ialomiţa. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1004.    Motivaţia amendamentului:  Se propune respingerea 
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Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Balaciu, 
judetul Ialomiţa. 
  
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

amendamentului (idem poz.44) 
 

1005.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Bărbuleşti, judetul Ialomiţa. 
 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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crt. 
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sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1006.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Bărcăneşti, judetul Ialomiţa. 
 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1007.    Motivaţia amendamentului:  Se propune respingerea 
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Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna  
Borăneşti, judetul Ialomiţa. 
  
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

amendamentului (idem poz.44) 
 

1008.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Borduşani, judetul Ialomiţa. 
 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

1009.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Brazii, 
judetul Ialomiţa. 
 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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1010.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Bucu, 
judetul Ialomiţa. 
  
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1011.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Bueşti, 
judetul Ialomiţa. 
  
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1012.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ciocârlia, 
judetul Ialomiţa. 
 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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1013.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ciochina, 
judetul Ialomiţa. 
  
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1014.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ciulniţa, 
judetul Ialomiţa. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

1015.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Cocora, 
judetul Ialomiţa. 
  
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
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1016.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Colelia, 
judetul Ialomiţa. 
 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1017.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Cosâmbeşti, judetul Ialomiţa. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

1018.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Coşereni, 
judetul Ialomiţa. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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III Dobânzi”. 
 

1019.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Drăgoeşti, 
judetul Ialomiţa. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1020.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Dridu, 
judetul Ialomiţa. 
 
Autori:Comisia pentru 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

1021.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Făcăeni, 
judetul Ialomiţa. 
 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

1022.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Gorbovi, 
judetul Ialomiţa. 
  
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1023.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Gheorghe 
Doja, judetul Ialomiţa. 
 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

1024.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Gheorghe 
Lazăr, judetul Ialomiţa. 
 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

1025.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Giurgeni, 
judetul Ialomiţa. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1026.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Grindu, 
judetul Ialomiţa. 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

1027.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Griviţa, 
judetul Ialomiţa. 
  
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

1028.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Gura 
Ialomiţei, judetul Ialomiţa. 
  
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1029.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ion Roată, 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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judetul Ialomiţa. 
  
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

1030.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Jilavele, 
judetul Ialomiţa. 
  
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

1031.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Maia, 
judetul Ialomiţa. 
 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1032.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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publice” tip C, pentru comuna Manasia, 
judetul Ialomiţa. 
 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

1033.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Mărculeşti, judetul Ialomiţa. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 720 - 

Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

1034.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Mihail 
Kogalniceanu, judetul Ialomiţa. 
  
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1035.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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între unităţi ale administraţiei 
publice” 

achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Miloşeşti, 
judetul Ialomiţa. 
  
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

1036.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Moldoveni, judetul Ialomiţa. 
 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

1037.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Movila, 
judetul Ialomiţa. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1038.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Moviliţa, 
judetul Ialomiţa. 
 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

1039.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Munteni-
Buzău, judetul Ialomiţa. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

1040.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ograda, 
judetul Ialomiţa. 
 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1041.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 

 
Se suplimentează bugetul 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Perieţi 
judetul  
Ialomiţa. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

 

1042.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Platoneşti, judetul Ialomiţa. 
 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Senator PMP Ionaşcu Gabi 2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

1043.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Reviga, 
judetul Ialomiţa. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1044.    Motivaţia amendamentului:  Se propune respingerea 
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Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Roşiori, 
judetul  Ialomiţa.. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

amendamentului (idem poz.44) 
 

1045.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Sălcioara, 
judetul Ialomiţa. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

1046.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Abram, 
Jud Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1047.  anexa nr.3/26/02   Dotarea localităţilor cu Se propune respingerea 
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capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna  Abramuţ, 
Judetul .Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

amendamentului (idem poz.44) 
 

1048.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Aştileu, 
judetul Bihor. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1049.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Auşeu, 
judetul Bihor. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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1050.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Avram 
Iancu, judetul Bihor. 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1051.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Balc, 
judetul Bihor. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1052.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Batăr, 
judetul Bihor. 
  
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 733 - 

 

1053.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Biharia, 
judetul Bihor. 
. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1054.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Boianu 
Mare, judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1055.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna  Borod, 
judetul Bihor 
 
 Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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„Dobânzi”. 
 

1056.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Boroş, 
judetul Bihor. 
 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1057.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Bratca, 
judetul Bihor. 
 
 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

1058.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Brusturi, 
judetul Bihor 
 . 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
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„Dobânzi”. 
 

1059.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Budureasa, judetul Bihor 
 . 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1060.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Buduslău, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1061.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Bulz, 
judetul Bihor 
 . 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5 
. Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1062.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Bunteşti, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1063.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Căbeşti, 
judetul Bihor 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 
 

1064.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Căpâlna, 
judetul Bihor 
. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 741 - 

în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1065.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Cărpinet, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1066.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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tip C, pentru comuna Cefa, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

1067.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ceica, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 
 

1068.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Cetariu, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1069.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 744 - 

administraţiei publice”. 
 
 

achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Cherechiu, judetul . Bihor 
 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

1070.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Chişlaz, 
judetul Bihor 
  
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 745 - 

Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1071.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Ciumeghiu, judetul Bihor 
 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1072.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 746 - 

administraţiei publice”. 
 
 

achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Câmpani, 
judetul Bihor 
 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

1073.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Copacel, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 747 - 

Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1074.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Cociuba 
Mare, judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1075.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 748 - 

administraţiei publice”. 
 
 

achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Criştioru 
de Jos, judetul Bihor 
  
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. Sursa de 
finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

1076.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Curaţele, 
judetul Bihor 
 . 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 749 - 

Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1077.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Curtuişeni, judetul Bihor 
. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1078.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 750 - 

administraţiei publice”. 
 
 

achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Derna, 
judetul Bihor 
 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

1079.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Diosig, 
judetul . 
Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 751 - 

Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1080.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Dobreşti, 
judetul Bihor 
 . 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1081.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 752 - 

administraţiei publice”. 
 
 

achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Drăgăneşti, judetul Bihor 
 . 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5 
. Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

1082.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Drăgeşti, 
judetul Bihor 
 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 753 - 

Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1083.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Finiş, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1084.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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unităţi ale administraţiei 
publice”. 

achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Gepiu, 
judetul Bihor 
 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

1085.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Girişu de 
Criş, judetul Bihor 
. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1086.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Hidişelu 
de Sus, judetul Bihor 
 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1087.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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unităţi ale administraţiei 
publice”. 

achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Holod, 
judetul  
Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

1088.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Husasău 
de Tinca, judetul Bihor 
. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1089.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ineu, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1090.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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unităţi ale administraţiei 
publice”. 

achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Lazuri de 
Beiuş, judetul  Bihor. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

1091.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Lăzăreni, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1092.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Lungasu 
de Jos, judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1093.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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unităţi ale administraţiei 
publice”. 

achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Lunca, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

1094.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Mădăraş, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1095.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Măgeşti, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1096.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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unităţi ale administraţiei 
publice”. 

achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Nojorid, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

1097.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Olcea, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1098.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Oşorhei, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1099.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 764 - 

unităţi ale administraţiei 
publice”. 

achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Paleu, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

1100.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Pietroasa, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 765 - 

Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1101.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Pocola, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1102.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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unităţi ale administraţiei 
publice”. 

achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Pomezeu, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

1103.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Popeşti, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1104.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Răbăgani, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1105.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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unităţi ale administraţiei 
publice”. 

achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Remetea, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domen 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
iul sănătăţii, Pct. 5. 

1106.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Rieni, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

1107.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Roşia, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1108.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 770 - 

publice”. tip C, pentru comuna Roşiori, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

1109.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Săcădat, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1110.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Sălacea, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1111.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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publice”. tip C, pentru comuna Sălărad, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

1112.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Sâmbata, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 773 - 

în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1113.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Sâniob, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1114.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 774 - 

publice”. tip C, pentru comuna 
Sânmartin, judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

1115.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Sânnicolau Român, judetul 
Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1116.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Sântandrei, judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1117.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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crt. 
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publice”. tip C, pentru comuna Sârbi, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

1118.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Spinuş, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1119.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Suplacu 
de Barcău, judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1120.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Şimian, 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

1121.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Şinteu, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1122.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Şoimi, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1123.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Şuncuiuş, 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

1124.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Tarcea, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1125.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Tămăşeu, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1126.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Tărcaia, 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

1127.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Tăuteu, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1128.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Tileagd, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1129.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Tinca, 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

1130.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Toboliu, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1131.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Tulca, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1132.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ţeţchea, 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

1133.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Uileacu 
de Beiuş, judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1134.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Vadu 
Crişului, judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1135.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Viişoara, 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

1136.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Vârciorog, 
judetul Bihor 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Covaciu 
Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1137.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Aghireşu, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1138.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Aiton, 
judeţul Cluj. 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1139.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Aluniş, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1140.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Apahida, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1141.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Aşchileu, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1142.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Baciu, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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III Dobânzi”. 

1143.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Băişoara, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1144.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Beliş, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 794 - 

sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1145.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Bobâlna, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1146.    Motivaţia amendamentului:  Se propune respingerea 
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Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Bonţida, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

amendamentului (idem poz.44) 
 

1147.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Borşa, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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LUNGU 2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1148.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Buza, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1149.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Căianu, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1150.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Călăraşi, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1151.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Călăţele, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1152.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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publice”. tip C, pentru comuna 
Cămăraşu, judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1153.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Căpuşu 
Mare, judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1154.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Căşeiu, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1155.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Cătina, 
judeţul Cluj. 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1156.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Câţcău, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1157.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ceanu 
Mare, judeţul Cluj. 
 
Ion CLUJ, PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1158.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Chinteni, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1159.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Chiuieşti, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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III Dobânzi”. 

1160.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ciucea, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1161.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ciurila, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1162.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Cojocna, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1163.    Motivaţia amendamentului:  Se propune respingerea 
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Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Corneşti, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

amendamentului (idem poz.44) 
 

1164.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Cuzdrioara, judeţul Buzau. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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LUNGU 2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1165.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Dăbâca, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1166.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Feleacu, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1167.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Fizeşu 
Gherlii, judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1168.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Floreşti, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1169.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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publice”. tip C, pentru comuna Frata, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1170.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Gârbău, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

1171.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Geaca, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1172.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Gilău, 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1173.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Iara, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1174.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru Iclod, judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1175.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Izvoru 
Crişului, judeţul Cluj. 
 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

1176.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Jichişu de 
Jos, judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1177.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Jucu, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1178.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Luna, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1179.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Măguri - 
Răcătău, judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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III Dobânzi”. 

1180.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Mănăstireni, judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1181.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Mărgău, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1182.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Mărişel, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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1183.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Mica, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1184.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Mihai 
Viteazu, judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1185.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Mintiu 
Gherlii, judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1186.    Motivaţia amendamentului:  Se propune respingerea 
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Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Mociu, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

amendamentului (idem poz.44) 
 

1187.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Moldoveneşti, judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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LUNGU 2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1188.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Negreni, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1189.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Pălatca, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1190.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Panticeu, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

1191.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Petreştii 
de Jos, judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1192.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ploscoş, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 

1193.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Poieni, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1194.    Motivaţia amendamentului:  Se propune respingerea 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 826 - 

Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Râşca, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

amendamentului (idem poz.44) 
 

1195.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Recea - 
Cristur, judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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LUNGU 2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1196.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Săcuieu, 
judeţul Cluj. 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1197.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Sănduleşti, judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1198.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Săvădisla, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1199.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Sâncraiu, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1200.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 
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publice”. tip C, pentru comuna 
Sânmărtin, judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1201.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Sânpaul, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1202.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Sic, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1203.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Suatu, 
judeţul Cluj. 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

1204.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Tritenii de 
Jos, judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1205.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Tureni, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1206.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ţaga, 
judeţul Cluj. 
 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1207.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Unguraş, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1208.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Vad, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1209.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Valea 
Ierii, judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1210.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Viişoara, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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III Dobânzi”. 

1211.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Vultureni, 
judeţul Cluj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1212.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Agrij, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1213.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Almaşu, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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1214.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Băbeni, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1215.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Bălan, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1216.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Bănişor, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1217.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 

 
Se suplimentează bugetul 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Benesat, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

 

1218.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Bobota, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1219.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Bocşa 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1220.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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tip C, pentru comuna Boghiş, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1221.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Buciumi, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1222.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Camăr, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1223.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Carastelec, judetul Sălaj. 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1224.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Chieşd, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 846 - 

Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1225.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Cizer, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1226.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Coşeiu, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1227.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Cizer, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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1228.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Coşeiu, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1229.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Crişeni, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1230.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Cristolţ, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1231.  anexa nr.3/26/02   Este necesară suplimentarea Se propune respingerea 
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capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Cuzăplac, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

amendamentului (idem poz.44) 
 

1232.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Dobrin, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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LUNGU în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1233.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Dragu, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1234.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Fildu de 
Jos, judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1235.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Gâlgău, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1236.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Gârbou, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1237.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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tip C, pentru comuna Halmăşd, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1238.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Hereclean, judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1239.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Hida, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1240.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Horoatu 
Crasnei, judetul Sălaj. 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1241.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ileanda, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1242.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ip,  judetul 
Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1243.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Letca, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1244.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Lozna, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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1245.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Măerişte, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1246.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Marca, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1247.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Meseşenii 
de Jos, judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1248.  anexa nr.3/26/02   Este necesară suplimentarea Se propune respingerea 
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capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Mirşid, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

amendamentului (idem poz.44) 
 

1249.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Năpradea, judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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LUNGU în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1250.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Nuşfalău, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1251.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Pericei, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 
 

1252.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Plopiş, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1253.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Poiana 
Blenchii, judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1254.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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administraţiei publice”. 
 
 

achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Românaşi, judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1255.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Rus, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1256.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Sălăţig, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1257.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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tip C, pentru comuna Sâg, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1258.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Sânmihaiu Almaşului, judetul 
Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1259.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Someş-
Odorhei, judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1260.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Surduc, 
judetul Sălaj. 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1261.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Şamşug, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 
 

1262.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Sărmăşag, judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1263.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Şimişna, 
judetul Sălaj. 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1264.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Treznea, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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„Dobânzi”. 
 

1265.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Valcău de 
Jos, judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1266.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Vârşolţ, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 
 

1267.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Zalha, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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1268.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Zimbor, 
judetul Sălaj. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1269.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Baia, 
judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1270.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Beidaud, 
judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1271.  anexa nr.3/26/02   Motivaţia amendamentului:  Se propune respingerea 
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capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Beştepe, 
judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

amendamentului (idem poz.44) 
 

1272.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna C.A. 
Rosetti, judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Senator PMP Ion GANEA Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1273.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Carcaliu, 
judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1274.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 

 
Se suplimentează bugetul 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Casimcea, judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

 

1275.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ceamurlia 
de Jos, judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1276.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Ceatalchioi, judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1277.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Cerna, 
judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1278.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Chilia 
Veche, judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1279.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Ciucurova, judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1280.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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 tip C, pentru comuna Crişan, 
judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1281.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Dăeni, 
judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

1282.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Dorobanţu, judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1283.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Se suplimentează 
bugetul Ministerului Sănătaţii cu 
suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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tip C, pentru comuna Frecăţei, 
judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1284.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Greci, 
judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1285.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Grindu, 
judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1286.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Hamcearca, judeţul Tulcea. 
 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

1287.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Horia, 
judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1288.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna I.C. 
Brătianu, judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1289.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Izvoarele, 
judeţul Tulcea. 
 
Ion TULCEA, PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1290.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Jijila, 
judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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III Dobânzi”. 

1291.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Jurilovca, 
judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1292.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Luncaviţa, 
judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1293.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Mahmudia, judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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1294.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Maliuc, 
judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1295.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Mihai 
Bravu, judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Senator PMP Ion GANEA Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1296.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Buzau. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1297.  anexa nr.3/26/02   Motivaţia amendamentului:  Se propune respingerea 
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capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Murighiol, 
judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

amendamentului (idem poz.44) 
 

1298.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Nalbant, 
judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1299.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Niculiţel, 
judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1300.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Nufăru, 
judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1301.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ostrov, 
judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

1302.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Pardina, 
judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1303.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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administraţiei publice”. 
 

achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Peceneaga, judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1304.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Sarichioi, 
judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1305.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Sfântu 
Gheorghe, judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1306.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru Slava Cercheză, 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

1307.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Smârdan, 
judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1308.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Somova, 
judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1309.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Stejaru, 
judeţul Tulcea. 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1310.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Topolog, 
judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1311.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Turcoaia, 
judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1312.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Valea 
Nucarilor, judeţul Tulcea. 
 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 903 - 

Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1313.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Valea 
Teilor, judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 

Se propune respingerea 
amendamentului  întrucât nu se 
indică sursa de finanțare. 
 

1314.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, în vederea 
asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 

Se propune respingerea 
amendamentului  întrucât nu se 
indică sursa de finanțare. 
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 tip C, pentru comuna Văcăreni, 
judeţul Tulcea. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ion GANEA 

medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 

1315.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Andreiaşu de Jos 
judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1316.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 

 
Se suplimentează bugetul 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Băleşti judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. Sursa de 
finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1317.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bârseşti judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. Sursa de 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 
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finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 
 

1318.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bilieşti judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1319.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
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grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bogheşti judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1320.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Boloteşti judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 
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Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1321.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bordeşti judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1322.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
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publice”. suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Broşteni judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

moneda națională 

1323.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Câmpineanca judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 
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mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1324.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Câmpuri judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1325.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cârligele judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1326.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Chiojdeni judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1327.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ciorăşti judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1328.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Corbiţa judetul 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1329.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Coteşti judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 914 - 

 

1330.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Dumbrăveni judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1331.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Dumitreşti judetul 
Vrancea. 
 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1332.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Fitioneşti judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5. Sursa de 
finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1333.    Dotarea localităţilor cu Se propune respingerea 



 

 

Nr. 
crt. 
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Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Garoafa judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1334.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Goleşti judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 



 

 

Nr. 
crt. 
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sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1335.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Gologanu judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1336.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
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crt. 
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grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Gugeşti judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1337.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Gura Caliţei judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 



 

 

Nr. 
crt. 
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Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1338.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Homocea judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1339.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
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publice”. suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Jariştea judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

moneda națională 

1340.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Jitia judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1341.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Măicăneşti judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1342.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 
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ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Mera judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1343.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Milcovul judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 
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crt. 
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Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1344.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Moviliţa judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1345.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Năneşti judetul 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 
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Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1346.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Năruja judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 
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1347.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Negrileşti judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1348.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Nereju judetul 
Vrancea. 
 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 
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Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1349.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Nistoreşti judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1350.    Dotarea localităţilor cu Se propune respingerea 
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Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Obrejiţa judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1351.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Paltin judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 
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sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1352.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Păuleşti judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1353.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Păuneşti judetul 
Vrancea. 

condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 



 

 

Nr. 
crt. 
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ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/18 Ministerul Apărării Naționale 

 

Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 

 

1.  Anexa nr. 3/18/02  
Ministerul Apărării  Naționale 
 
Capitol 6001 
Grupa 20 
Titlul II 
Articol 01 Alineat 05 (Carburanți 
lubrifianți) 
 
 

Se propune majorarea 
creditelor bugetare de la 
suma de 181.397 mii lei la 
suma de 210.500 mii lei 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisiile pentru 
apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională ale 
Senatului si Camerei 
Deputatilor 
Senator Nicoleta Ramona Dinu 
(USR) 
 

În contextul geopolitic actual în 
care trebuie ridicată capacitatea 
de luptă a armatei, se impune, 
printre altele și creșterea 
numărului orelor de instrucție. 
O consecință a acestui fapt 
este și creșterea consumului de 
carburanți și lubrifianți, 
îndeosebi pentru asigurarea 
funcționării echipamentelor de 
resortul Forțelor Aeriene și al 
Forțelor Navale. În proiectul 
Legii bugetului de stat pe anul 
2018 se prevede o scădere a 
cheltuielilor față de anul 
precedent pentru carburanți și 
lubrifianți cu 9,94%. În 
considerarea celor menționate 
anterior, dar și datorită faptului 
că prețul carburanților și 
lubrifianților este în creștere, se 
propune majorarea creditelor 
bugetare aferente carburanților 
și lubrifianților de la suma de 
181.397 mii lei la suma de 
210.500 mii lei prin redistribuire 
de la capitolul 5001/grupa 

 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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1354.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ploşcuţeni judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1355.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Poiana Cristei judetul 
Vrancea. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 932 - 

şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1356.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Popeşti judetul 
Vrancea. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1357.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 

 
Se suplimentează bugetul 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Pufeşti judetul 
Vrancea. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1358.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Răcoasa judetul 
Vrancea. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 
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publică a Senatului 
 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1359.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Răstoaca judetul 
Vrancea. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1360.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
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crt. 
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între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Reghiu judetul 
Vrancea. 

medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

bugetul de elaborează în 
moneda națională 
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ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/18 Ministerul Apărării Naționale 

 

Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 

 

1.  Anexa nr. 3/18/02  
Ministerul Apărării  Naționale 
 
Capitol 6001 
Grupa 20 
Titlul II 
Articol 01 Alineat 05 (Carburanți 
lubrifianți) 
 
 

Se propune majorarea 
creditelor bugetare de la 
suma de 181.397 mii lei la 
suma de 210.500 mii lei 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisiile pentru 
apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională ale 
Senatului si Camerei 
Deputatilor 
Senator Nicoleta Ramona Dinu 
(USR) 
 

În contextul geopolitic actual în 
care trebuie ridicată capacitatea 
de luptă a armatei, se impune, 
printre altele și creșterea 
numărului orelor de instrucție. 
O consecință a acestui fapt 
este și creșterea consumului de 
carburanți și lubrifianți, 
îndeosebi pentru asigurarea 
funcționării echipamentelor de 
resortul Forțelor Aeriene și al 
Forțelor Navale. În proiectul 
Legii bugetului de stat pe anul 
2018 se prevede o scădere a 
cheltuielilor față de anul 
precedent pentru carburanți și 
lubrifianți cu 9,94%. În 
considerarea celor menționate 
anterior, dar și datorită faptului 
că prețul carburanților și 
lubrifianților este în creștere, se 
propune majorarea creditelor 
bugetare aferente carburanților 
și lubrifianților de la suma de 
181.397 mii lei la suma de 
210.500 mii lei prin redistribuire 
de la capitolul 5001/grupa 
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1361.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Rugineşti judetul 
Vrancea. 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1362.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Sihlea judetul Vrancea. 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 
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publică a Senatului 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1363.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Slobozia Bradului 
judetul Vrancea. 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1364.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 

 
Se suplimentează bugetul 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Slobozia Ciorăşti 
judetul Vrancea. 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 

transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 



 

 

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

 

- 940 - 

ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/18 Ministerul Apărării Naționale 

 

Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 

 

1.  Anexa nr. 3/18/02  
Ministerul Apărării  Naționale 
 
Capitol 6001 
Grupa 20 
Titlul II 
Articol 01 Alineat 05 (Carburanți 
lubrifianți) 
 
 

Se propune majorarea 
creditelor bugetare de la 
suma de 181.397 mii lei la 
suma de 210.500 mii lei 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisiile pentru 
apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională ale 
Senatului si Camerei 
Deputatilor 
Senator Nicoleta Ramona Dinu 
(USR) 
 

În contextul geopolitic actual în 
care trebuie ridicată capacitatea 
de luptă a armatei, se impune, 
printre altele și creșterea 
numărului orelor de instrucție. 
O consecință a acestui fapt 
este și creșterea consumului de 
carburanți și lubrifianți, 
îndeosebi pentru asigurarea 
funcționării echipamentelor de 
resortul Forțelor Aeriene și al 
Forțelor Navale. În proiectul 
Legii bugetului de stat pe anul 
2018 se prevede o scădere a 
cheltuielilor față de anul 
precedent pentru carburanți și 
lubrifianți cu 9,94%. În 
considerarea celor menționate 
anterior, dar și datorită faptului 
că prețul carburanților și 
lubrifianților este în creștere, se 
propune majorarea creditelor 
bugetare aferente carburanților 
și lubrifianților de la suma de 
181.397 mii lei la suma de 
210.500 mii lei prin redistribuire 
de la capitolul 5001/grupa 
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1365.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Soveja judetul 
Vrancea. 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1366.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Spulber judetul 
Vrancea. 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 
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crt. 
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şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1367.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Străoane judetul 
Vrancea. 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1368.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 

 
Se suplimentează bugetul 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Suraia judetul 
Vrancea. 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1369.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Tâmboieşti judetul 
Vrancea. 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 
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Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1370.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Tănăsoaia judetul 
Vrancea. 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1371.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
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între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Tătăranu judetul 
Vrancea. 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1372.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Tulnici judetul 
Vrancea. 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 
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în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1373.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ţifeşti judetul Vrancea. 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1374.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 
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necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Urecheşti judetul 
Vrancea. 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1375.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Valea Sării judetul 
Vrancea. 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1376.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vânători judetul 
Vrancea. 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1377.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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comuna Vârteşcoiu judetul 
Vrancea. 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1378.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vidra judetul Vrancea. 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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„Dobânzi”. 
 

1379.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vintileasca judetul 
Vrancea. 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1380.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vizantea-Livezi judetul 
Vrancea. 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 



 

 

Nr. 
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Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1381.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vrâncioaia judetul 
Vrancea. 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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1382.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 100.000 euro, 
necesară achiziţionării unui 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vulturu judetul 
Vrancea. 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1383.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 200.000 euro, 
necesară achiziţionării a două 
ambulanţe de tip C, pentru 
oraşul Odobeşti judetul 
Vrancea. 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 
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Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1384.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 200.000 euro, 
necesară achiziţionării a două 
ambulanţe de tip C, pentru 
oraşul Adjud judetul Vrancea. 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1385.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 

 
Se suplimentează bugetul 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 



 

 

Nr. 
crt. 
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“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 200.000 euro, 
necesară achiziţionării a două 
ambulanţe de tip C, pentru 
oraşul Mărăşeşti judetul 
Vrancea. 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1386.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 200.000 euro, 
necesară achiziţionării a două 
ambulanţe de tip C, pentru 
oraşul Panciu judetul Vrancea. 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Dorin Valeriu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 
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Bădulescu Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

1387.   
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26, Cap. 5100, Subcapitol 
01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, cu 
suma de 400.000 euro, 
necesară achiziţionării a patru 
ambulanţe de tip C, pentru 
municipiul Focşani judetul 
Vrancea. 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Dorin Valeriu 
Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu 
ambulanţe, învederea asigurării 
transportului pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei 
ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
Totodată suma propusă a se 
suplimenta este în euro iar 
bugetul de elaborează în 
moneda națională 

1388.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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administraţiei publice”. achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Acâş, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1389.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Agriş, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1390.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Andrid, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1391.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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tip C, pentru comuna Apa, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1392.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Bătarci, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1393.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Beltiug, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1394.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Berveni, 
judeţul Satu Mare. 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1395.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Bixad, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

1396.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Bârsău, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1397.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Bogdand, 
judeţul Satu Mare. 
 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1398.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Botiz, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1399.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Călineşti 
– Oaş, judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1400.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Cămărzana, judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

1401.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Cămin, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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III Dobânzi”. 

1402.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Căpleni, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1403.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Căuaş, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1404.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Cehal, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1405.  anexa nr.3/26/02   Motivaţia amendamentului:  Se propune respingerea 
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capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Certeze, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

amendamentului (idem poz.44) 
 

1406.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ciumeşti, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1407.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Craidorolţ, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1408.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 

 
Se suplimentează bugetul 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 969 - 

Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Crucişor, 
judeţul Satu Mare. 
 
Senator PMP Ioan – Iustin 
TALPOŞ 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

 

1409.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Culciu, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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TALPOŞ 2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1410.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Doba, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1411.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Dorolţ, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1412.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Foieni, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1413.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Gherţa 
Mică, judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1414.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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administraţiei publice”. achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Halmeu, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1415.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Hodod, 
judeţul Buzau. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1416.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Homoroade, judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1417.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Lazuri, 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1418.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Medieşu 
Aurit, judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

1419.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Micula, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1420.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Moftin, 
judeţul Satu Mare. 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1421.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Odoreu, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1422.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Oraşu 
Nou, judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1423.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Păuleşti, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

1424.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Petreşti, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1425.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru Pir, judeţul Satu 
Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1426.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Pişcolt, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1427.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Pomi, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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1428.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna 
Porumbeşti, judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1429.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Racşa, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1430.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Sanislău, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1431.  anexa nr.3/26/02   Motivaţia amendamentului:  Se propune respingerea 
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capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Santău, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

amendamentului (idem poz.44) 
 

1432.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Săcăşeni, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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TALPOŞ 2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1433.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Săuca, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1434.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 

 
Se suplimentează bugetul 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 986 - 

Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Socond, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

 

1435.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Supur, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 
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în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1436.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Tarna 
Mare, judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1437.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
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administraţiei publice”. achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Terebeşti, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1438.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Tiream, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
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Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

1439.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Târşolt, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1440.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 



 

 

Nr. 
crt. 
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tip C, pentru comuna Turţ, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1441.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Turulung, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1442.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Urziceni, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

1443.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Valea 
Vinului, judeţul Satu Mare. 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 
 

1444.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Vama, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
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mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

1445.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Vetiş, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori:Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în 
condiţii optime, a pacienţilor din 
comună la unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici 
în domeniul sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 470 
mii lei de la anexa nr.3/65/02, 
capitolul 5001 „Cheltuieli – 
Buget de stat”, grupa 30 „Titlul 
III Dobânzi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului (idem poz.44) 
 

 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/27 Ministerul Culturii și Identității Naționale 

 

Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 

1.  Anexa 3/27 – Ministerul Culturii 
și Identității Naționale 
Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie” / Titlul VI - 
Transferuri între unităti ale 
administraţiei publice 

Suplimentarea creditelor de 
angajament și a creditelor 
bugetare cu suma de 310 mii 
lei  pentru Biblioteca Naţională 
a României, în vederea 
acoperirii diferențelor salariale 
aferente anului 2016. Aceste 
diferențe rezultă din emiterea 
cu întârziere, de către 
conducerea Bibliotecii 
Naționale a României, respectiv 
în luna ianuarie 2017, a 
Deciziilor pentru punerea în 
aplicare a prevederilor 
dispozițiilor Ordonanței de 
Urgență nr. 43/2016, cu 
aplicare de la 1 august 2016. 
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 
media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Senator Radu Cosmin Preda, 
PSD 
 

Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
Amendament admis de Comisia 
pentru cultură şi media a 
Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2018 este limitat și se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

2.  Anexa 3/27 – Ministerul Culturii 
și Identității Naționale 

Suplimentarea creditelor de 
angajament și a creditelor 

Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă bugetară la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
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Capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie” / Titlul XIII – 
Active nefinanciare 
 

bugetare cu suma de 315 mii 
lei  pentru achizitionarea de 
Pachete software în vederea 
creării unei aplicații mobile 
pentru sistemele de operare 
iOS și Android precum si pentru 
proiectare site web dedicat 
Centenarului Marii Uniri de la 
1918 și Primului Război 
Mondial. 
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 
media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Senator Radu Cosmin Preda, 
PSD 
 

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

de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2018 este limitat și se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

3.  Anexa nr. 3/27 – Ministerul 
Culturii și Identității Naționale / 
6701 Cultură, recreere, religie / 
03 Servicii culturale / 12 
Consolidarea şi restaurarea 
monumentelor istorice 

 
Propuneri 2018....20.000 mii lei 
 

Solicităm includerea în sumele 
alocate pentru anul 2018 a 
obiectivelor: 
„Lucrări de consolidare-
restaurare la Palatul Rhédey, 
din orașul Sângeorgiu de 
Pădure, județul Mureș" 
Propuneri 2018….417 mii lei 
 
„Restaurare tavan, integrare 
cromatică pereți, Castelul 
Rhédey, Sângeorgiu de 
Pădure, județul Mureș" 
Propuneri 2018….450 mii lei 
 

Castelul Rhédey este un 
monument istoric de interes 
naţional. Edificiul a fost 
construit în anul 1663, 
căpătându-şi forma actuală  
între anii 1807-1809, când a 
suferit numeroase modificări. În 
acest castel s-a născut şi a 
crescut contesa Claudia 
Rhédey, stră-străbunica 
Reginei Marii Britanii, Elisabeta 
a II-a. 
În prezent aici funcţionează 
Centrul Naţional de Informare şi 
Promovare Turistică din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018. De 
asemenea nu este indicată 
sursa de finanţare. 
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Autori: Comisia pentru cultură şi 
media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Csép Éva-Andrea, Vass 
Levente, Biró Zsolt-István, 
Kelemen Hunor, Erdei D. 
István - deputați UDMR 
Novák Csaba-Zoltán, Császár 
Károly Zsolt, Tánczos Barna - 
senatori UDMR 

Sângeorgiu de Pădure, 
găzduind câteva expoziţii 
permanente şi temporare (de 
pictură – Victor Datu, cea mai 
mare expoziţie de cruci din 
lume; expoziţia memorială a 
satului inundat Bezidu Nou). 
Între anii 2009-2015, clădirea a 
intrat în program de reabilitare, 
parţial finanţat de Ministerul 
Culturii, planificat pe două faze 
(interior şi exterior). În lipsa 
lucrărilor de consolidare și 
reparații urgente, precum și de 
restaurare a tavanului pictat al 
sălilor de la etaj există pericolul 
producerii unor daune 
ireversibile. 
 
Nu necesită fonduri 
suplimentare, amendamentul 
vizează includerea în bugetul 
alocat a sumei prevăzute 
pentru acest obiectiv. 
Amendament admis de Comisia 
pentru cultură şi media a 
Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

4.  Anexa nr. 3/27 / Capitol 5001 / 
Grupa 59 / Titlul XI – ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 lei pentru a efectua 
lucrări la Biserica „Adormirea 
Maicii Domnului” Ilișești, 

Potrivit informaţiilor oferite de 
Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Suceava, acest 
monument istoric are nevoie de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
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monument istoric având codul 
SV-II-m-B-05563, din judeţul 
Suceava. 
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 
media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat Iulian Bulai, USR 

lucrări de consolidare şi 
restaurare complexe, deoarece 
biserica prezintă fracturi majore 
şi este în stare de colaps. Mai 
este nevoie de lucrări de 
punere în valoare şi de 
consolidare a clopotniţei.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale 
Amendament admis de Comisia 
pentru cultură şi media a 
Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
 

și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018. De 
altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 

 

5.  Anexa 3/27 – Ministerul Culturii 
și Identității Naționale 

Achiziţia casei părinteşti a 
actorului Ovidiu Iuliu Moldovan, 
de la Vişinelu, şi a atelierului 
artistului Ion Vlasiu, de la Deda-
Bistra – amenajarea acestora 
ca spaţii muzeale şi includerea 
lor în traseele culturale – suma 
necesara 100 mii lei. 
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 
media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat Dr. Marius Paşcan, PMP 

Având în vedere că judeţul 
Mureş nu are nicio casă 
memorială, ar putea fi 
valorificată oportunitatea 
achiziţiei casei părinteşti a 
actorului Ovidiu Iuliu Moldovan, 
de la Vişinelu, şi a atelierului 
artistului Ion Vlasiu, de la Deda-
Bistra – amenajarea acestora 
ca spaţii muzeale şi încluderea 
lor în traseele culturale.  
Amendament admis de Comisia 
pentru cultură şi media a 
Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât, 
potrivit Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018. De 
asemenea nu este indicată 
sursa de finanţare, respectiv nu 
se precizeaza poziția de la care 
se redistribuie suma din bugetul 
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Deputaţilor Ministerului Culturii și Identității 
Naționale. 

6.  Anexa 3/27 – Ministerul Culturii 
și Identității Naționale / 
b.Program bugetar II - 
Elaborarea și aplicarea 
strategiilor și politicilor în 
domeniul culturii / b.1. 
Subprogram bugetar I - 
Protejarea şi punerea în 
valoare a patrimoniului cultural 
naţional 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/27/Ministerul Culturii și 
Identității Naționale/ b.Program 
bugetar II – Elaborarea și 
aplicarea strategiilor și politicilor 
în domeniul culturii/ b.1. 
Subprogram bugetar I - 
Protejarea si punerea in valoare 
a patrimoniului cultural national 
cu suma de 13.800 mii lei 
pentru restaurare Cetatea Șiria. 
 
Autori: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

 
Deputat Varga Glad Aurel, 
PNL  
Senator Cristina Ioan, PNL  
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și 
Senat 

În prezent Cetatea Şiria este în 
stare avansată de degradare şi 
reprezintă pericol public pentru 
vizitatorii săi, fiind necesare 
lucrări de intervenţii de 
anvergură pentru conservarea 
prin metode de restaurare/ 
consolidare/ conservare/ 
protecţie şi realizarea de 
construcţii noi.  
Cetatea Şiriei este monument 
istoric de valoare naţională şi 
constituieun important punct de 
atracţie turistică în zona 
Podgoriilor Şiriei-Măderat. 
Intervenţiile necesare 
valorificării acestui obiectiv 
istoricimportant al Judeţului se 
vor realiza prin metode de 
restaurare. 
 
 
Sursa de finanțare: 
Redistribuirea creditelor 
bugetare în interiorul anexei nr. 
3/27 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât, 
potrivit Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
De altfel, amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se concret din 
cadrul cărui titlu de cheltuieli ar 
urma să fie alocată suma. 
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7.  Anexa 3/27 – Ministerul Culturii 
și Identității Naționale / b. 
Program bugetar II - Elaborarea 
și aplicarea strategiilor și 
politicilor în domeniul culturii / 
b.1. Subprogram bugetar I - 
Protejarea şi punerea în 
valoare a patrimoniului cultural 
naţional 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/27 – Ministerul Culturii și 
Identității Naționale / b. 
Program bugetar II – 
Elaborarea și aplicarea 
strategiilor și politicilor în 
domeniul culturii/ b.1. 
Subprogram bugetar I – 
Protejarea şi punerea în 
valoare a patrimoniului cultural 
naţional cu suma de 14.000 mii 
lei pentru restaurare Cetatea 
Șoimoș. 
 
Autori: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

 
Deputat Varga Glad Aurel, 
PNL  
Senator Cristina Ioan, PNL  
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și 
Senat 
 
 
 
 
 
 

Cetatea Șoimoș  este 
monument istoric din epoca 
medievală. Realizarea acestui 
obiectiv general va contribui la 
îndeplinirea obiectivului general 
al Strategiei de dezvoltare a 
Judeţului Arad, care vizează 
creşterea standardului de viaţă, 
dezvoltarea durabilă şi 
integrarea judeţului Arad în 
structurile regionale la nivelul 
UE: activităţile turistice pot 
contribui la ridicarea 
standardului de viaţă 
încomunităţile urbane şi rurale 
în care sunt desfăşurate, aşa 
cum pot reprezenta o cale de 
dezvoltare economică 
sustenabilă, valorificând într-o 
manieră viabilă, de durată, 
ceea ce oferă mediul natural şi 
ceeace a creat factorul uman 
de-a lungul existenţei sale pe 
teritoriulactualului judeţ Arad. 
 
Sursa de finanțare: 
Redistribuirea creditelor 
bugetare în interiorul anexei nr. 
3/27 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât, 
potrivit Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
De altfel, amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se concret din 
cadrul cărui titlu de cheltuieli ar 
urma să fie redistribuita  suma. 
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informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

8.  Anexa 3/27 – Ministerul Culturii 
și Identității Naționale / b. 
Program bugetar II – 
Elaborarea și aplicarea 
strategiilor și politicilor în 
domeniul culturii / b.5. 
Subprogram bugetar V: 
Reabilitarea monumentelor 
istorice și modernizarea 
instituțiilor publice de cultură din 
România 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/27 – Ministerul Culturii și 
Identității Naționale / b. 
Program bugetar II – 
Elaborarea și aplicarea 
strategiilor și politicilor în 
domeniul culturii / b.5. 
Subprogram bugetar V: 
Reabilitarea monumentelor 
istorice și modernizarea 
instituțiilor publice de cultură din 
România cu suma de 2.100 mii 
lei, pentru reabilitarea și 
restaurarea clădirilor din strada 
Petofi Sandor nr. 6-8 Centru 
Cultural din Baia Mare, județul 
Maramureș 
 
Autori: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

 

Reabilitarea și restaurarea 
clădirilor din strada Petofi 
Sandor nr. 6-8 se încadrează în 
lista monumentelor istorice, 
anexă la Ordinul ministrului 
culturii nr. 2828 din 2015 și se 
află într-un stadiu avansat de 
degradare. 
 
Sursa de finanțare: 
Redistribuirea creditelor 
bugetare în interiorul anexei nr. 
3/27 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât, 
potrivit Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
De altfel, amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se concret din 
cadrul cărui titlu de cheltuieli ar 
urma să fie redistribuita  suma. 
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Deputat Viorica Cherecheş, 
PNL 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și 
Senat  
 

9.  Anexa 3/27 – Ministerul Culturii 
și Identității Naționale / b. 
Program bugetar II – 
Elaborarea și aplicarea 
strategiilor și politicilor în 
domeniul culturii / b.5. 
Subprogram bugetar V: 
Reabilitarea monumentelor 
istorice și modernizarea 
instituțiilor publice de cultură din 
România 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/27 – Ministerul Culturii și 
Identității Naționale / b. 
Program bugetar II – 
Elaborarea și aplicarea 
strategiilor și politicilor în 
domeniul culturii / b.5. 
Subprogram bugetar V: 
Reabilitarea monumentelor 
istorice și modernizarea 
instituțiilor publice de cultură din 
România cu suma de 2.720 mii 
lei, pentru reabilitarea și 
restaurarea  Casei „Iancu de 
Hunedoara” – Centrul 
Intercultural pentru Tineret din 
Baia Mare,  județul Maramureș 
 
Autori: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

 
Deputat Viorica Cherecheş, 
PNL 
Grupurile Parlamentare ale 

Reabilitarea și restaurarea 
obiectivului Casa Iancu de 
Hunedoara – Centrul 
Intercultural pentru Tineret  se 
încadrează în lista 
monumentelor istorice și este 
necesară pentru ca informațiile 
să fie obținute mai ușor de 
către tineri. Clădirea este foarte 
veche, fiind realizată în jurul 
anului 1500. 
 
Sursa de finanțare: 
Redistribuirea creditelor 
bugetare în interiorul anexei 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât, 
potrivit Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
De altfel, amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se concret din 
cadrul cărui titlu de cheltuieli ar 
urma să fie redistribuita  suma. 
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PNL din Camera Deputaților și 
Senat 
 

10.  Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale /Anexa nr. 3/27/02, 
Capitol 6701 – Cultură, 
Recreere şi Religie 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la Anexa nr. 
3/27/02, Capitol 6701 – Cultură, 
Recreere şi Religie cu suma de 
25.000 mii lei pentru 
implementarea programului 
cultural Timisoara – Capitală 
Europeană a Culturii în anul 
2021. 
 
Autori:  Comisia pentru cultură 

şi media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

 
Deputat Pavel Popescu,  PNL 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și 
Senat  

Suma este necesară pentru 
finanţarea parţială a 
programului cultural Timisoara 
– Capitală Europeană a Culturii. 
În urma deciziei nr. 
445/2014/UE a Parlamentului 
European si a Consiliului, care 
reglementează acţiunea 
Capitale Europene ale Culturii 
pentru anii 2020-2033, şi a 
competiţiei organizate de 
Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, oraşul Timişoara a 
fost nominalizat Capitală 
Europeană a Culturii (CEaC) în 
anul 2021 prin Ordinul 
Ministrului Culturii nr. 3867 din 
25.10.2016. 
  
Sursa de finantare: 
Diminuarea cu suma de 25.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr. 3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
În ceea ce priveste proiectul 
cultural Timisoara – Capitala 
culturala Europeana a Culturii in 
anul 2021 apreciem că este 
necesară emiterea unui act 
normativ prin care să se 
stabileasca actiunile si costurile 
aferente ce pot fi suportate din 
bugetul Ministerului Culturii si 
Identitatii Nationale. (este 
posibil ca unele actiuni sa nu 
aiba baza legala pentru 
finantarea din bugetul de stat). 
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11.  Anexa 3/27 – Ministerul Culturii 
şi Identității Naționale / 
Capitolul 6701 Cultură, recreere 
și religie /    Programul Național 
de Restaurare a Monumentelor 
Istorice 

Se suplimentează suma 
prevăzută la Anexă 3/27 / 
Capitolul 6701 Cultură, recreere 
şi religie  cu suma de 1.500 mii 
lei pentru proiectul de  
reabilitare a Casei Memoriale 
“Iuliu Maniu” de la Bădăcin, 
proiect demarat de către 
Parohia Greco-Catolică 
Bădăcin, comună Pericei, 
județul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Deputat Lucian Bode, PNL  
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și 
Senat 
 

Casa Memorială „Iuliu Maniu” 
Bădăcin este monument istoric 
memorial, înscris în Lista 
monumentelor istorice cu codul 
SJ-II-m-B-05012. Aceasta a 
fost construită în anul 1879 de 
către Ioan Maniu, tatăl marelui 
om politic Iuliu Maniu.  
Casa memorială „Iuliu Maniu” 
nu este funcțională în prezent, 
orice activitate fiind interzisă 
datorită faptului că prezintă 
pericol public datorită degradării 
continue și a pericolului de 
prăbușire a părților sale 
componente.  
Parohia Greco-Catolică 
Bădăcin, devenită administrator 
al clădirii în urma unui contract 
de comodat încheiat cu Consiliu 
Judeţean Sălaj este direct 
interesată de conservarea 
monumentului, însă nu are 
puterea financiară necesară 
pentru susţinerea execuţiei 
lucrărilor de consolidare. 
Situaţia incertă a proprietăţii a 
făcut imposibilă accesarea unui 
proiect cu fonduri europene, iar 
autoritățile locale nu au 
întreprins nici un demers pentru 
demararea unor acțiuni de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât, 
potrivit Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 
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finanțare a reabilitării 
monumentului. De asemenea, 
deși acest obiectiv a fost inclus 
în lista Institutului Naţional al 
Patrimoniului, această instituție 
nu a alocat până acum fonduri 
pentru lucrările necesare.  
Singurele demersuri în direcția 
reabilitării au fost începute din 
anul 2015 (lucrări de 
arhitectură-consolidare, 
arhitectură-finisaj şi lucrări de 
reabilitare) cu bani proveniți din 
donații, la acest moment 
lucrându-se la montarea 
structurii de lemn a acoperișului 
și la refacerea prispei. 
Având în vedere faptul că ne 
apropiem cu pași repezi de 
Centenar, reabilitarea casei lui 
Iuliu Maniu trebuie să devină un 
obiectiv de mare importanță 
având în vedere rolul hotărâtor 
pe care acesta l-a avut în toate 
marile momente ale anului 
1918. 
De asemenea, consolidarea şi 
reabilitarea casei ar permite 
redeschiderea muzeului „Iuliu 
Maniu“ şi  înființarea unui 
centru cultural destinat tinerilor, 
respectându-se astfel  
testamentul marelui om politic, 
care dorea ca în casa de la 
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Bădăcin „să se ocrotească şi să 
se instruiască tineri”.  
Salvarea de la distrugere a 
acestui   important monument 
istoric     înseamnă respectarea 
testamentului marelui om politic 
și o dovadă a colaborării 
instituționale și politice pentru 
un deziderat de importanță 
națională.  
 
Sursa de finanţare: 
Redistribuirea sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/27/01, 
Grupa titlu 51, titlul VI, art.01, 
alin.01 – transferuri între unități 
ale administrației publice -  
MINISTERUL CULTURII ȘI 
INDENTITĂȚII NAȚIONALE 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

12.  Anexa 3/27 – Ministerul Culturii 
și Identității Naționale / Capitol 
5000 / Grupa 51 Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAţIEI 
PUBLICE 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/27 – Ministerul Culturii și 
Identității Naționale / Capitol 
5000 / Grupa 51 Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAţIEI 
PUBLICE cu suma de  4.161,1 
mii lei, pentru realizarea 

Reabilitarea clădirii „Casei 
Celibidache” se încadrează 
între programele prioritare 
derulate la nivelul Ministerul 
Culturii și Identității Naționale. 
Mai mult decât atât, 
administrația publică locală a 
Municipiului Roman a întreprins 
toate demersurile administrative 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât, 
potrivit Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
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obiectivului de investiții 
Conservarea, restaurarea și 
protecția clădirii ”Casei 
Celibidache” în vederea 
valorificării patrimoniului 
cultural, Municipiul Roman, 
Județul Neamț 
 
Autori: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

 
Deputat Laurențiu Leoreanu, 
PNL 
Senator Eugen Țapu- Nazare, 
PNL  
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și 
Senat 

în vederea realizării acestui 
obiectiv de investiții. 
 
Sursa de finanţare: Se 
diminuează cu suma de 
 4.161,1 mii lei sumele alocate 
la Anexa 3/27 – Ministerul 
Culturii și Identității 
Naționale/Capitol 5000/ Grupa 
59 Titlul XI ALTE CHELTUIELI 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
 

13.  Anexa nr. 3/27 – Ministerul 
Culturii şi Identităţii Naţionale 

Se propune suplimentarea 
creditelor bugetare alocate 
Programului naţional de 
restaurare a monumentelor 
istorice pe anul 2018 la 
55.000.000 lei. 
 
În mod corespunzător se 
modifică anexele la bugetul pe 
anul 2017 ale Ministerului 
Culturii şi Identităţii Naţionale şi 
Ministerului Finanţelor Publice. 
 

Aşa cum arată „Documentul 
sinteză privind politicele şi 
programele bugetare pe termen 
mediu ale ordonatorilor 
principali de credite pentru anul 
2018 şi perspectiva 2019-
2021”, „Programului naţional de 
restaurare a monumentelor 
istorice” este un program 
prioritar de importanta naţională 
şi internaţională. 
 
Potrivit Anexei nr. 3 / 27 / 02, 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret la ce titlu de cheltuieli ar 
urma să fie alocată suma. 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare menționam ca din 
bugetul Ministerului Finantelor 
Publice de la titlul Alte cheltuieli  
se suporta plata tuturor 
categoriilor de despagubiri 
prevazute la art.12 din OUG 
nr.4/2009 privind reglementarea 
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Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

 Senator Vlad Alexandrescu, 
USR 

pag. 9, suma alocată PNR prin 
proiectul de buget este de 
20.000.000 lei. Suma propusă 
de amendament pentru 
Programul Naţional de 
Restaurare a Monumentelor 
Istorice este de 55.000.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Ministerul Finanţelor Publice, 
Anexa nr. 3 / 16, prin diminuare 
cu suma de 22.000 mii lei  la 
capitolul 50.00 „Total general”, 
Titlul XI „Alte Cheltuieli”. Suma 
este folosită pentru 
suplimentarea indicatorului 
„Consolidarea si restaurarea 
monumentelor istorice” din 
Anexa nr. 3 / 27 / 02, pag. 5, ce 
devine sursa de finanţare. 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

unor masuri in domeniul 
bugetar, inclusiv credite pentru 
plata despagubirilor aferente 
legilor de restituire a 
proprietatilor (in suma totala de 
1.516.612 mii lei – Legea 
nr.165/2013 si Legea 
nr.164/2014). 
 

14.  Anexa nr. 3/27 – Ministerul 
Culturii şi Identităţii Naţionale 

Se propune suplimentarea 
creditelor bugetare alocate 
„Programului Naţional Limes” 
pe anul 2018 cu 300.000 lei. 
 
În mod corespunzător se 
modifică anexele la bugetul pe 
anul 2018 ale Ministerului 

Aşa cum arată „Documentul 
sinteză privind priorităţile 
strategice pe termen mediu ale 
ordonatorilor principali de 
credite pentru anul 2017 și 
perspectiva 2018-2020”, 
„Programul Naţional Limes” 
este un program prioritar de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât, 
potrivit Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
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Culturii şi Identităţii Naţionale 
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

 Senator Vlad Alexandrescu, 
USR 

importanta internaţională. Prin 
acesta se realizează dosarul 
pentru înscrierea în Lista 
Patrimoniului Mondial UNESCO 
a frontierei romane într-un 
demers în care sunt implicate 
mai multe țări. 
 
In anul 2017 programul a 
beneficiat de 900 mii lei. Pentru 
2018 se propune o scădere a 
finanţării la 700 mii lei, deşi 
finanţarea cercetării frontierei 
romane este prioritate a 
programului de  guvernare. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 300 mii 
lei a 6701, subcapitolul 03 
„Servicii culturale”. 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 

15.  Anexa nr. 3/27 – Ministerul 
Culturii și Identității Naționale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale cu suma de 
180 mii lei pentru informatizare 
și gestiunea electronică a 
documentelor. 

Digitizarea proceselor din 
cadrul MCIN, mai cu seamă a 
acelora din Direcţia Patrimoniu, 
este necesară pentru evitarea 
întârzierilor şi a litigiilor şi ţinând 
cont de prevederile OUG 
41/2016 privind necesitatea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât, 
potrivit Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
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În mod corespunzător se 
modifică anexele la bugetul pe 
anul 2018 ale Ministerului 
Culturii şi Identităţii Naţionale şi 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene. 

 

Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

 Senator Vlad Alexandrescu, 
USR 

dezvoltării serviciilor publice 
electronice. 

 

Sursa de finanţare: 

Prin diminuarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 
– Titlul IV „Subvenţii”, suma 
este folosită pentru 
suplimentarea bugetului MCIN 
– Titlul II „Bunuri şi servicii” din 
Anexa nr. 3 / 27, ce devine 
sursă de finanţare. 

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

bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  
de  buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  le revin  acestor  
institutii pe  anul  2018. 

16.  Anexa nr. 3/27 – Ministerul 
Culturii și Identității Naționale 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 5.000 mii 
lei pentru serviciile publice 
deconcentrate. 
 
În mod corespunzător se 
modifică anexele la bugetul pe 
anul 2018 ale Ministerului 
Culturii şi Identităţii Naţionale. 

Responsabilitatea crescută a 
serviciilor deconcentrate ale 
MCIN şi complexitatea 
sarcinilor acestora poate fi 
ilustrată prin cele mai 
importante atribuţii ale acestora 
din Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare: 
o în domeniul protecţiei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât, 
potrivit Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
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În Anexa nr. 3 / 27 / 02, pag. 9 
şi la 3/ 27 / 13, pag. 4 
subcapitolul 02, se modifică 
titulatura „serviciile publice 
descentralizate” în cea corectă  
de „serviciile publice 
deconcentrate”. 
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

 Senator Vlad Alexandrescu, 
USR 

patrimoniului imobil: 
gestionarea procesului de 
avizare a intervenţiilor pe 
monumentele istorice și a 
efectuării cercetărilor 
arheologice, identificarea 
siturilor arheologice, 
declanşarea procedurilor de 
(de)clasare, întocmirea şi 
transmiterea către proprietari a 
obligaţiilor pentru folosinţa 
monumentelor istorice, 
emiterea certificatului de 
descărcare de sarcină 
arheologică, primirea bunurilor 
rezultate din descoperiri 
arheologice întâmplătoare, 
realizarea de răspunsuri la 
solicitările de exercitare a 
dreptului de preempţiune al 
Statului pentru schimburile 
imobiliare, asigurarea asistenţei 
de specialitate pentru 
proprietari, formularea de 
propuneri legislative şi pentru 
înscrierea în Programul 
Naţional de Restaurare a unor 
monumente istorice, inspecţia 
în teren a stării obiectivelor de 
patrimoniu şi controlul 
intervenţiilor şi al respectării 
autorizaţiei de săpătură 
arheologică etc. 
o în domeniul protecţiei 

obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 
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patrimoniului mobil: gestionarea 
evidenţei bunurilor din judeţ, 
înregistrarea cererilor de 
clasare, întocmirea 
documentaţiei necesare 
acesteia şi comunicarea 
dosarelor către Minister, 
declanşează procedura de 
clasare a bunurilor arheologice 
descoperite întâmplător, 
realizarea de propuneri de 
priorităţi de restaurare, 
inspecţia şi controlul etc. 
o în domeniul protecţiei 
patrimoniului imaterial: iniţierea 
şi sprijinirea de acţiuni de 
revitalizare a tradiţiilor şi 
meşteşugurilor. 
 
Serviciile publice deconcentrate 
sunt subfinanţate de mai mult 
timp. Suma de 5.000 mii lei ar 
contribui în mod semnificativ la 
buna funcţionare a acestora. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 5.000 
mii lei a 6701, subcapitolul 03 
„Servicii culturale” 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
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Deputaţilor 

17.  Bugetul Ministerului Culturii 
Anexa 3/27/28 c. Cheltuieli 
pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate şi 
alte studii 

Alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru realizarea studiului 
istoric şi a etapelor I şi II 
conform  HG 907/2016  (nota 
conceptuală,  tema de 
proiectare,  studiul de 
prefezabilitate / studiul de 
fezabilitate sau documentaţia 
de avizare a lucrărilor de 
intervenţii)   a Proiectului de 
punere în valoare a sitului 
arheologic „Cavoul Roman”. 
 
Autori: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

 
Deputat Bogdan-Ionel 
Rodeanu, USR Senator 
George Edward Dircă, USR 

Investiţia este necesară 
deoarece Cavoul Roman este 
un vestigiu istoric care nu a 
beneficiat niciodată de lucrări 
specializate de conservare sau/ 
şi recondiţionare. În plus, în 
ultima perioadă a crescut 
interesul comunităţii locale 
pentru punerea în valoare a 
vestigiilor arheologice de pe 
teritoriul municipiului Galaţi. 
Cavoul Roman reprezintă una 
din resursele neexploatate 
arheologic care, odată ce va fi 
pusă la dispoziţia publicului, va 
întări caracteristicile identitare 
din perioada formării poporului 
român la Dunărea de Jos. 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât, 
potrivit Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
De asemenea nu este precizată 
sursa de finanţare. 
 

18.  Anexa nr. 3/27 / Capitol 5001 / 
Grupa 59 / Titlul XI – ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 lei pentru realizarea 
unei expertize tehnice necesară 
evaluării stării Caselor 
monahale din ansamblul 
„Mănăstirea Agapia”, 
monument istoric având codul 
NT-II-m-A-10627.04, din 

Potrivit informaţiilor oferite de 
Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Neamţ, acest 
monument istoric se află printre 
obiectivele culturale care au o 
stare precară și au nevoie 
urgentă de o expertiză tehnică. 
Ulterior realizării acestei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât, 
potrivit Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
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comuna Agapia, judeţul Neamţ.    
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

 Deputat Iulian Bulai, USR 

expertize, pot fi luate în calcul 
fie varianta conservării 
monumentului, fie a căutării 
unor surse de finanţare pentru 
reabilitare.  
   
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 

19.  Anexa nr. 3/27 / Capitol 5001 / 
Grupa 59 / Titlul XI – ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 lei pentru realizarea 
unei expertize tehnice necesară 
evaluării stării Ansamblului 
„Mănăstirea Tazlău”, monument 
istoric având codul NT-II-a-A-
10706, din comuna Tazlău 
judeţul Neamţ.    
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

 Deputat Iulian Bulai, USR 

Potrivit informaţiilor oferite de 
Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Neamţ, acest 
monument istoric se află printre 
obiectivele culturale care au o 
stare precară şi au nevoie 
urgentă de o expertiză tehnică. 
Ulterior realizării acestei 
expertize, pot fi luate în calcul 
fie varianta conservării 
monumentului, fie a căutării 
unor surse de finanţare pentru 
reabilitare. 
    
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 
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a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

20.  Anexa nr. 3/27 / Capitol 5001 / 
Grupa 59 / Titlul XI – ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 lei pentru realizarea 
unei expertize tehnice necesară 
evaluării stării Cetăţii Noi a 
Romanului, monument istoric 
având codul NT-I-m-A-10502, 
din comuna Gâdinţi, judeţul 
Neamţ.  
   
Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

 Deputat Iulian Bulai, USR 

Potrivit informaţiilor oferite de 
Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Neamţ, acest 
monument istoric se află printre 
obiectivele culturale care au o 
stare precară şi au nevoie 
urgentă de o expertiză tehnică. 
Ulterior realizării acestei 
expertize, pot fi luate în calcul 
fie varianta conservării 
monumentului, fie a căutării 
unor surse de finanţare pentru 
reabilitare. 
    
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât, 
potrivit Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
De asemenea amendamentul 
este eronat întrucât poziția 
bugetară indicată nu este cea 
de la care se finanteaza astfel 
de obiective. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 

21.  Anexa nr. 3/27 / Capitol 5001 / 
Grupa 59 / Titlul XI – ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 lei pentru realizarea 
unei expertize tehnice necesară 
evaluării stării Brânzăriei lui 
David Creangă, monument 
istoric având codul NT-III-m-B-

Potrivit informaţiilor oferite de 
Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Neamţ, acest 
monument istoric se află printre 
obiectivele culturale care au o 
stare precară şi au nevoie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât, 
potrivit Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
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10741, din satul Dolhești, 
comuna Pipirig, judeţul Neamţ.    
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

 Deputat Iulian Bulai, USR 

urgentă de o expertiză tehnică. 
Ulterior realizării acestei 
expertize, pot fi luate în calcul 
fie varianta conservării 
monumentului, fie a căutării 
unor surse de finanţare pentru 
reabilitare. 
    
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
De asemenea amendamentul 
este eronat întrucât poziția 
bugetară indicată nu este cea 
de la care se finanteaza astfel 
de obiective. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 

22.  Anexa nr. 3/27 / Capitol 5001 / 
Grupa 59 / Titlul XI – ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 lei pentru realizarea 
unei expertize tehnice necesară 
evaluării stării Şcolii Armeneşti 
(azi Clubul Elevilor), monument 
istoric având codul NT-II-m-B-
10657, din municipiul Roman, 
judeţul Neamţ.   
  
Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

 Deputat Iulian Bulai, USR 

Potrivit informaţiilor oferite de 
Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Neamţ, acest 
monument istoric se află printre 
obiectivele culturale care au o 
stare precară şi au nevoie 
urgentă de o expertiză tehnică. 
Ulterior realizării acestei 
expertize, pot fi luate în calcul 
fie varianta conservării 
monumentului, fie a căutării 
unor surse de finanţare pentru 
reabilitare. 
    
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Identităţii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât, 
potrivit Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
De asemenea amendamentul 
este eronat întrucât poziția 
bugetară indicată nu este cea 
de la care se finanteaza astfel 
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Naţionale 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

de obiective. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 

23.  Anexa nr. 3/27 / Capitol 5001 / 
Grupa 59 / Titlul XI – ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 lei pentru realizarea 
unei expertize tehnice necesară 
evaluării stării Conacului 
Bogdan, monument istoric 
având codul NT-II-m-B-10621, 
din comuna Gâdinți, judeţul 
Neamţ.  
   
Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

 Deputat Iulian Bulai, USR 

Potrivit informaţiilor oferite de 
Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Neamţ, acest 
monument istoric se află printre 
obiectivele culturale care au o 
stare precară şi au nevoie 
urgentă de o expertiză tehnică. 
Ulterior realizării acestei 
expertize, pot fi luate în calcul 
fie varianta conservării 
monumentului, fie a căutării 
unor surse de finanţare pentru 
reabilitare. 
    
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
De asemenea amendamentul 
este eronat întrucât poziția 
bugetară indicată nu este cea 
de la care se finanteaza astfel 
de obiective. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 

24.  Anexa nr. 3/27 / Capitol 5001 / 
Grupa 59 / Titlul XI – ALTE 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 lei pentru realizarea 

Potrivit informaţiilor oferite de 
Direcţia Judeţeană pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 24 
- 

CHELTUIELI unei expertize tehnice necesară 
evaluării stării Casei Corbu, 
monument istoric având codul 
NT-II-m-B-10561, din municipiul 
Piatra Neamţ, judeţul Neamţ.    
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Deputat Iulian Bulai, USR 

Cultură Neamţ, acest 
monument istoric se află printre 
obiectivele culturale care au o 
stare precară şi au nevoie 
urgentă de o expertiză tehnică. 
Ulterior realizării acestei 
expertize, pot fi luate în calcul 
fie varianta conservării 
monumentului, fie a căutării 
unor surse de finanţare pentru 
reabilitare. 
    
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
De asemenea amendamentul 
este eronat întrucât poziția 
bugetară indicată nu este cea 
de la care se finanteaza astfel 
de obiective. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 

25.  Anexa nr. 3/27 / Capitol 5001 / 
Grupa 59 / Titlul XI – ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 lei pentru realizarea 
unei expertize tehnice necesară 
evaluării stării Ansamblului de 
curte boierească, monument 
istoric având codul NT-II-m-B-
10723, din comuna Tupilaţi, 
judeţul Neamţ.    
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 

Potrivit informaţiilor oferite de 
Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Neamţ, acest 
monument istoric se află printre 
obiectivele culturale care au o 
stare precară şi au nevoie 
urgentă de o expertiză tehnică. 
Ulterior realizării acestei 
expertize, pot fi luate în calcul 
fie varianta conservării 
monumentului, fie a căutării 
unor surse de finanţare pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
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informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

 Deputat Iulian Bulai, USR 

reabilitare. 
    
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

De asemenea amendamentul 
este eronat întrucât poziția 
bugetară indicată nu este cea 
de la care se finanteaza astfel 
de obiective. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 

26.  Anexa nr. 3/27 / Capitol 5001 / 
Grupa 59 / Titlul XI – ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 lei pentru realizarea 
unei expertize tehnice necesară 
evaluării stării Ansamblului 
Spital Unificat, format din 
Spitalul Unificat şi Casa Iohan 
Simeon Bruckner spiţerul, 
monument istoric având codul 
NT-II-m-B-10676, din municipiul 
Roman, judeţul Neamţ. 
    
Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

 Deputat Iulian Bulai, USR 

Potrivit informaţiilor oferite de 
Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Neamţ, acest 
monument istoric se află printre 
obiectivele culturale care au o 
stare precară şi au nevoie 
urgentă de o expertiză tehnică. 
Ulterior realizării acestei 
expertize, pot fi luate în calcul 
fie varianta conservării 
monumentului, fie a căutării 
unor surse de finanţare pentru 
reabilitare. 
    
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
De asemenea amendamentul 
este eronat întrucât poziția 
bugetară indicată nu este cea 
de la care se finanteaza astfel 
de obiective. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
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Deputaţilor de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 

27.  Anexa nr. 3/27 / Capitol 5001 / 
Grupa 59 / Titlul XI – ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 lei pentru realizarea 
unei expertize tehnice necesară 
evaluării stării Casei Iordache 
Cantacuzino, monument istoric 
având codul NT-II-m-B-10704, 
din comuna Ştefan cel Mare, 
judeţul Neamţ.    
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

 Deputat Iulian Bulai, USR 

Potrivit informaţiilor oferite de 
Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Neamţ, acest 
monument istoric se află printre 
obiectivele culturale care au o 
stare precară şi au nevoie 
urgentă de o expertiză tehnică. 
Ulterior realizării acestei 
expertize, pot fi luate în calcul 
fie varianta conservării 
monumentului, fie a căutării 
unor surse de finanţare pentru 
reabilitare. 
    
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
De asemenea amendamentul 
este eronat întrucât poziția 
bugetară indicată nu este cea 
de la care se finanteaza astfel 
de obiective. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 

28.  Anexa nr. 3/27 / Capitol 5001 / 
Grupa 59 / Titlul XI – ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 lei pentru realizarea 
unei expertize tehnice necesară 
evaluării stării Ansamblului 
conacul Krupenski, monument 
istoric având codul NT-II-a-B-
10641, din comuna Podoleni, 
judeţul Neamţ.    

Potrivit informaţiilor oferite de 
Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Neamţ, acest 
monument istoric se află printre 
obiectivele culturale care au o 
stare precară şi au nevoie 
urgentă de o expertiză tehnică. 
Ulterior realizării acestei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
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Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

 Deputat Iulian Bulai, USR 

expertize, pot fi luate în calcul 
fie varianta conservării 
monumentului, fie a căutării 
unor surse de finanţare pentru 
reabilitare. 
    
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
De asemenea amendamentul 
este eronat întrucât poziția 
bugetară indicată nu este cea 
de la care se finanteaza astfel 
de obiective. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 

29.  Anexa nr. 3/27 / Capitol 5001 / 
Grupa 59 / Titlul XI – ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 lei pentru realizarea 
unei expertize tehnice necesară 
evaluării stării Bisericii de lemn 
„Buna Vestire” Poloboc, 
monument istoric având codul 
NT-II-m-B-10646, din comuna 
Rediu, judeţul Neamţ.    
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Deputat Iulian Bulai, USR 

Potrivit informaţiilor oferite de 
Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Neamţ, acest 
monument istoric se află printre 
obiectivele culturale care au o 
stare precară şi au nevoie 
urgentă de o expertiză tehnică. 
Ulterior realizării acestei 
expertize, pot fi luate în calcul 
fie varianta conservării 
monumentului, fie a căutării 
unor surse de finanţare pentru 
reabilitare. 
    
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale 
Amendament respins de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
Totodata mentionam ca in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului este prevăzută o 
sumă globală pentru  s̎usținerea 
cultelor″ (restaurări, conservări, 
reparații, construcții ale 
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Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

lăcașurilor de cult) ,  iar 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte este instituția care  
stabileste prioritățile de 
finanțare în acest domeniu. 
De asemenea amendamentul 
este eronat întrucât poziția 
bugetară indicată nu este cea 
de la care se finanteaza astfel 
de obiective. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 
 

30.  Anexa nr. 3/27 / Capitol 5001 / 
Grupa 59 / Titlul XI – ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 lei pentru realizarea 
unei expertize tehnice necesară 
evaluării stării Casei 
entomologului Aristide Caradja, 
monument istoric având codul 
NT-IV-m-B-10672, din comuna 
Grumăzești, judeţul Neamţ.    
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Deputat Iulian Bulai, USR 

Potrivit informaţiilor oferite de 
Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Neamţ, acest 
monument istoric se află printre 
obiectivele culturale care au o 
stare precară şi au nevoie 
urgentă de o expertiză tehnică. 
Ulterior realizării acestei 
expertize, pot fi luate în calcul 
fie varianta conservării 
monumentului, fie a căutării 
unor surse de finanţare pentru 
reabilitare. 
    
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Identităţii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
De asemenea amendamentul 
este eronat întrucât poziția 
bugetară indicată nu este cea 
de la care se finanteaza astfel 
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Naţionale 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

de obiective. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 

31.  Anexa nr. 3/27 / Capitol 5001 / 
Grupa 59 / Titlul XI – ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 lei pentru realizarea 
unei expertize tehnice necesară 
evaluării stării fostului Cazino, 
monument istoric având codul 
NT-II-m-B-10587, din comuna 
Bălțăţeşti, judeţul Neamţ.   
  
Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Deputat Iulian Bulai, USR 

Potrivit informaţiilor oferite de 
Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Neamţ, acest 
monument istoric se află printre 
obiectivele culturale care au o 
stare precară şi au nevoie 
urgentă de o expertiză tehnică. 
Ulterior realizării acestei 
expertize, pot fi luate în calcul 
fie varianta conservării 
monumentului, fie a căutării 
unor surse de finanţare pentru 
reabilitare. 
    
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
De asemenea amendamentul 
este eronat întrucât poziția 
bugetară indicată nu este cea 
de la care se finanteaza astfel 
de obiective. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 

32.  Anexa nr. 3/27 / Capitol 5001 / 
Grupa 59 / Titlul XI – ALTE 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 lei pentru realizarea 

Potrivit informaţiilor oferite de 
Direcţia Judeţeană pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
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CHELTUIELI unei expertize tehnice necesară 
evaluării stării Biserica 
Adormirea Maicii Domnului 
Bălăneşti, monument istoric 
având codul NT-II-m-B-10586, 
din satul Bălăneşti, comuna 
Bârgăuani, judeţul Neamţ.    
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Deputat Iulian Bulai, USR 

Cultură Neamţ, acest 
monument istoric se află printre 
obiectivele culturale care au o 
stare precară şi au nevoie 
urgentă de o expertiză tehnică. 
Ulterior realizării acestei 
expertize, pot fi luate în calcul 
fie varianta conservării 
monumentului, fie a căutării 
unor surse de finanţare pentru 
reabilitare. 
    
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
Totodata mentionam ca in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului este prevăzută o 
sumă globală pentru  s̎usținerea 
cultelor″ (restaurări, conservări, 
reparații, construcții ale 
lăcașurilor de cult) ,  iar 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte este instituția care  
stabileste prioritățile de 
finanțare în acest domeniu. 
De asemenea amendamentul 
este eronat întrucât poziția 
bugetară indicată nu este cea 
de la care se finanteaza astfel 
de obiective. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 
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33.  Anexa nr. 3/27 / Capitol 5001 / 
Grupa 59 / Titlul XI – ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 lei pentru realizarea 
unei expertize tehnice necesară 
evaluării stării Bisericii Buna 
Vestire Bisericani, monument 
istoric având codul NT-II-m-A-
10591, din satul Bisericani, 
comuna Alexandru cel Bun, 
judeţul Neamţ.    
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Deputat Iulian Bulai, USR 

Potrivit informaţiilor oferite de 
Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Neamţ, acest 
monument istoric se află printre 
obiectivele culturale care au o 
stare precară şi au nevoie 
urgentă de o expertiză tehnică. 
Ulterior realizării acestei 
expertize, pot fi luate în calcul 
fie varianta conservării 
monumentului, fie a căutării 
unor surse de finanţare pentru 
reabilitare. 
    
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
Totodata mentionam ca in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului este prevăzută o 
sumă globală pentru  s̎usținerea 
cultelor″ (restaurări, conservări, 
reparații, construcții ale 
lăcașurilor de cult) ,  iar 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte este instituția care  
stabileste prioritățile de 
finanțare în acest domeniu. 
De asemenea amendamentul 
este eronat întrucât poziția 
bugetară indicată nu este cea 
de la care se finanteaza astfel 
de obiective. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
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efectueze redistribuiri. 
 

34.  Anexa nr. 3/27 / Capitol 5001 / 
Grupa 59 / Titlul XI – ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 lei pentru realizarea 
unei expertize tehnice necesară 
evaluării stării Ruinelor 
Palatului Cnejilor, monument 
istoric având codul NT-II-m-B-
10608.02, şi a Zidului incintă, 
monument istoric cod NT-II-m-
B-10608.03, din comuna 
Ceahlău, judeţul Neamţ.    
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

 Deputat Iulian Bulai, USR 

Potrivit informaţiilor oferite de 
Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Neamţ, acest 
monument istoric se află printre 
obiectivele culturale care au o 
stare precară şi au nevoie 
urgentă de o expertiză tehnică. 
Ulterior realizării acestei 
expertize, pot fi luate în calcul 
fie varianta conservării 
monumentului, fie a căutării 
unor surse de finanţare pentru 
reabilitare. 
    
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările 
ulterioare,ordonatorul principal 
de credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea fondurilor 
alocate prin bugetul sau, 
urmand  obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
De asemenea amendamentul 
este eronat întrucât poziția 
bugetară indicată nu este cea 
de la care se finanteaza astfel 
de obiective. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 

35.  Anexa nr. 3/27 / Capitol 5001 / 
Grupa 59 / Titlul XI – ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
432.400 lei pentru lucrări de 
întreţinere în vederea reabilitării 
clădirii Şcolii de Muzică „Sergiu 
Celibidache”, monument istoric 
având codul NT-II-m-B-10649, 
din municipiul Roman, judeţul 
Neamţ.  

Potrivit informaţiilor oferite de 
Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Neamţ, acest 
monument istoric se află printre 
obiectivele culturale care au o 
stare precară şi au nevoie 
urgentă de o expertiză tehnică. 
Ulterior realizării acestei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările 
ulterioare,ordonatorul principal 
de credite isi stabileste 
prioritatile în utilizarea fondurilor 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 33 
- 

   
Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

 Deputat Iulian Bulai, USR 

expertize, pot fi luate în calcul 
fie varianta conservării 
monumentului, fie a căutării 
unor surse de finanţare pentru 
reabilitare. 
    
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

alocate prin bugetul sau, 
urmand  obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
De asemenea amendamentul 
este eronat întrucât poziția 
bugetară indicată nu este cea 
de la care se finanteaza astfel 
de obiective. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 

36.  Anexa nr. 3/27 / Capitol 5001 / 
Grupa 59 / Titlul XI – ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 lei pentru continuarea 
lucrărilor începute la Biserica 
„Tăierea capului Sf. Ioan” 
Reușeni, monument istoric 
având codul SV-II-a-A-05631, 
din comuna Reușeni, judeţul 
Suceava, ctitorie a lui Ştefan 
cel Mare de la 1503.    
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

 Deputat Iulian Bulai, USR 

Potrivit informaţiilor oferite de 
Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Suceava, acest 
monument istoric a beneficiat 
deja de o serie de lucrări de 
consolidare şi restaurare a 
construcţiei, dar şi a 
mobilierului fix montat în 
interiorul monumentului. 
     
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
Totodata mentionam ca in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului este prevăzută o 
sumă globală pentru  s̎usținerea 
cultelor″ (restaurări, conservări, 
reparații, construcții ale 
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Deputaţilor 
 

lăcașurilor de cult) ,  iar 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte este instituția care  
stabileste prioritățile de 
finanțare în acest domeniu. 
De asemenea amendamentul 
este eronat întrucât poziția 
bugetară indicată nu este cea 
de la care se finanteaza astfel 
de obiective. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 
 

37.  Anexa nr. 3/27 / Capitol 5001 / 
Grupa 59 / Titlul XI – ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 lei pentru continuarea 
lucrărilor începute la Biserica 
„Sf. Dumitru” Suceava şi la 
Turnul Lăpuşneanu, monument 
istoric având codul SV-II-m-A-
05479, din municipiul Suceava, 
judeţul Suceava.    
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Deputat Iulian Bulai, USR 

Potrivit informaţiilor oferite de 
Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Suceava, acest 
monument istoric a beneficiat 
deja de o serie de lucrări de 
consolidare şi restaurare a 
turnului, de sistematizare 
verticală a incintei şi de punere 
în valoare a monumentului. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
Totodata mentionam ca in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului este prevăzută o 
sumă globală pentru  s̎usținerea 
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cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

cultelor″ (restaurări, conservări, 
reparații, construcții ale 
lăcașurilor de cult) ,  iar 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte este instituția care  
stabileste prioritățile de 
finanțare în acest domeniu. 
De asemenea amendamentul 
este eronat întrucât poziția 
bugetară indicată nu este cea 
de la care se finanteaza astfel 
de obiective. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 
 

38.  Anexa nr. 3/27 / Capitol 5001 / 
Grupa 59 / Titlul XI – ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 lei pentru continuarea 
lucrărilor începute la Ansamblul 
Mănăstirii „Sf. Ioan” Suceava, 
monument istoric având codul 
SV-II-a-A-05469, din municipiul 
Suceava, judeţul Suceava. 
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Deputat Iulian Bulai, USR 

Potrivit informaţiilor oferite de 
Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Suceava, acest 
monument istoric a beneficiat 
deja de o serie de lucrări de 
restaurare a picturii, de 
sistematizare verticală a incintei 
cu realizarea trotuarului şi de 
restaurare a clopotniţei şi a 
Clisiarniței Crimea.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
Totodata mentionam ca in 
bugetul Secretariatului General 
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Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
 

al Guvernului este prevăzută o 
sumă globală pentru  s̎usținerea 
cultelor″ (restaurări, conservări, 
reparații, construcții ale 
lăcașurilor de cult) ,  iar 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte este instituția care  
stabileste prioritățile de 
finanțare în acest domeniu. 
De asemenea amendamentul 
este eronat întrucât poziția 
bugetară indicată nu este cea 
de la care se finanteaza astfel 
de obiective. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 
 

39.  Anexa nr. 3/27 / Capitol 5001 / 
Grupa 59 / Titlul XI – ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 lei pentru continuarea 
lucrărilor începute la Ansamblul 
Mănăstirii Dragomirna, 
monument istoric având codul 
SV-II-a-A-05567, din comuna 
Dragomirna, judeţul Suceava.  
   
Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 

Potrivit informaţiilor oferite de 
Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Suceava, acest 
monument istoric a beneficiat 
deja de o serie de lucrări de 
consolidare şi restaurare a 
zidului de incintă şi s-a început 
rezolvarea problemelor legate 
de sistemul de drenare şi 
scurgere.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
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Deputaţilor 

 Deputat Iulian Bulai, USR 
Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Totodata mentionam ca in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului este prevăzută o 
sumă globală pentru  s̎usținerea 
cultelor″ (restaurări, conservări, 
reparații, construcții ale 
lăcașurilor de cult) ,  iar 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte este instituția care  
stabileste prioritățile de 
finanțare în acest domeniu. 
De asemenea amendamentul 
este eronat întrucât poziția 
bugetară indicată nu este cea 
de la care se finanteaza astfel 
de obiective. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 
 

40.  Anexa nr. 3/27 / Capitol 5001 / 
Grupa 59 / Titlul XI – ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 lei pentru continuarea 
lucrărilor începute la Ansamblul 
Mănăstirii Râșca, monument 
istoric având codul SV-II-a-A-
05630, din comuna Râșca, 
judeţul Suceava. 
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 

Potrivit informaţiilor oferite de 
Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Suceava, acest 
monument istoric a beneficiat 
deja de o serie de lucrări de 
restaurare a picturii interioare și 
de conservare și restaurare a 
picturii exterioare și integrarea 
cromatică a lucrărilor efectuate 
înainte de 1990.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
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pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Deputat Iulian Bulai, USR 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
 

documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
Totodata mentionam ca in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului este prevăzută o 
sumă globală pentru  s̎usținerea 
cultelor″ (restaurări, conservări, 
reparații, construcții ale 
lăcașurilor de cult) ,  iar 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte este instituția care  
stabileste prioritățile de 
finanțare în acest domeniu. 
De asemenea amendamentul 
este eronat întrucât poziția 
bugetară indicată nu este cea 
de la care se finanteaza astfel 
de obiective. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 
 

41.  Anexa nr. 3/27 / Capitol 5001 / 
Grupa 59 / Titlul XI – ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 lei pentru continuarea 
lucrărilor începute la Biserica 
„Sf. Nicolae”, monument istoric 
având codul SV-m-B-05493, din 
comuna Bălinești, judeţul 
Suceava. 
 

Potrivit informaţiilor oferite de 
Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Suceava, acest 
monument istoric a beneficiat 
deja de o serie de lucrări de 
restaurare a picturii interioare şi 
catapetesmei, de restaurare a 
şarpantei şi învelitoarei şi de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
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Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Deputat Iulian Bulai, USR 

sistematizare verticală a 
incintei, unde au fost efectuate 
amenajări complexe de pentru 
eliminarea umidităţii.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
 

bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
Totodata mentionam ca in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului este prevăzută o 
sumă globală pentru  s̎usținerea 
cultelor″ (restaurări, conservări, 
reparații, construcții ale 
lăcașurilor de cult) ,  iar 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte este instituția care  
stabileste prioritățile de 
finanțare în acest domeniu. 
De asemenea amendamentul 
este eronat întrucât poziția 
bugetară indicată nu este cea 
de la care se finanteaza astfel 
de obiective. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 
 

42.  Anexa nr. 3/27 / Capitol 5001 / 
Grupa 59 / Titlul XI – ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 lei pentru lucrări 
necesare la Ruinele bisericii 
Humorul Vechi, monument 
istoric având codul SV-m-A-
05569, din judeţul Suceava. 

Potrivit informaţiilor oferite de 
Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Suceava, acest 
monument istoric are nevoie de 
lucrări de consolidare şi 
reabilitare a ruinelor deoarece 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
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Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Deputat Iulian Bulai, USR 

suferă degradări masive din 
cauza vegetaţiei spontane şi 
pentru amenajarea zonei pentru 
a pune în valoare monumentul.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
 

isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
Totodata mentionam ca in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului este prevăzută o 
sumă globală pentru  s̎usținerea 
cultelor″ (restaurări, conservări, 
reparații, construcții ale 
lăcașurilor de cult) ,  iar 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte este instituția care  
stabileste prioritățile de 
finanțare în acest domeniu. 
De asemenea amendamentul 
este eronat întrucât poziția 
bugetară indicată nu este cea 
de la care se finanteaza astfel 
de obiective. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 
 

43.  Anexa nr. 3/27 / Capitol 5001 / 
Grupa 59 / Titlul XI – ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 lei pentru a efectua 
lucrări la Biserica „Buna 
Vestire” Moldoviţa Veche, 

Potrivit informaţiilor oferite de 
Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Suceava, acest 
monument istoric necesită 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
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monument istoric având codul 
SV-M-A-05672, din judeţul 
Suceava. 
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

 Deputat Iulian Bulai, USR 

lucrări de consolidare și 
restaurare a ruinelor deoarece 
suferă degradări masive din 
cauza vegetaţiei spontane. 
  
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
 

și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
Totodata mentionam ca in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului este prevăzută o 
sumă globală pentru  s̎usținerea 
cultelor″ (restaurări, conservări, 
reparații, construcții ale 
lăcașurilor de cult) ,  iar 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte este instituția care  
stabileste prioritățile de 
finanțare în acest domeniu. 
De asemenea amendamentul 
este eronat întrucât poziția 
bugetară indicată nu este cea 
de la care se finanteaza astfel 
de obiective. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 
 

44.  Anexa nr. 3/27 / Capitol 5001 / 
Grupa 59 / Titlul XI – ALTE 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 lei pentru a efectua 

Potrivit informaţiilor oferite de 
Direcţia Judeţeană pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
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CHELTUIELI lucrări la Ruinele Bisericii 
Nemirceni, monument istoric 
având codul RAN 147153.01, 
din comuna Bosanci, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

 Deputat Iulian Bulai, USR 

Cultură Suceava, acest 
monument istoric are nevoie de 
o serie de lucrări noi: 
consolidare structură şi 
ridicarea elevaţiei variind între 
1,50 şi 2,8 m, dalarea 
interiorului cu lespezi 
neuniforme de piatră şi 
rezolvarea sistematizării 
verticale a zonei, plus lucrări de 
punere în valoare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
 

Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
Totodata mentionam ca in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului este prevăzută o 
sumă globală pentru  s̎usținerea 
cultelor″ (restaurări, conservări, 
reparații, construcții ale 
lăcașurilor de cult) ,  iar 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte este instituția care  
stabileste prioritățile de 
finanțare în acest domeniu. 
De asemenea amendamentul 
este eronat întrucât poziția 
bugetară indicată nu este cea 
de la care se finanteaza astfel 
de obiective. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 
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45.  Anexa nr. 3/27 / Capitol 5001 / 
Grupa 59 / Titlul XI – ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 lei pentru a efectua 
lucrări la Ruinele Bisericii 
Volovăț, monument istoric 
având codul RAN SV-II-m-A-
05674, din comuna Volovăț, 
judeţul Suceava. 
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Deputat Iulian Bulai, USR 

Potrivit informaţiilor oferite de 
Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Suceava, acest 
monument istoric are nevoie de 
o serie de lucrări noi: 
consolidare structură şi 
ridicarea elevaţiei variind între 
1,50 şi 2,8 m, dalarea 
interiorului cu lespezi 
neuniforme de piatră şi 
rezolvarea sistematizării 
verticale a zonei, plus lucrări de 
punere în valoare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
Totodata mentionam ca in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului este prevăzută o 
sumă globală pentru  s̎usținerea 
cultelor″ (restaurări, conservări, 
reparații, construcții ale 
lăcașurilor de cult) ,  iar 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte este instituția care  
stabileste prioritățile de 
finanțare în acest domeniu. 
De asemenea amendamentul 
este eronat întrucât poziția 
bugetară indicată nu este cea 
de la care se finanteaza astfel 
de obiective. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
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efectueze redistribuiri. 
 

46.  Anexa nr. 3/27 / Capitol 5001 / 
Grupa 59 / Titlul XI – ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 lei pentru a efectua 
lucrări la Biserica „Duminica 
Tuturor Sfinților”, monument 
istoric având codul SV-II-m-A-
05553, din comuna Hânțești, 
judeţul Suceava. 
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Deputat Iulian Bulai, USR 

Potrivit informaţiilor oferite de 
Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Suceava, acest 
monument istoric are nevoie de 
lucrări de consolidare a corpului 
vechi, de revenire la forma 
iniţială a acoperişului şi de 
cercetare arheologică. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
Totodata mentionam ca in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului este prevăzută o 
sumă globală pentru  s̎usținerea 
cultelor″ (restaurări, conservări, 
reparații, construcții ale 
lăcașurilor de cult) ,  iar 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte este instituția care  
stabileste prioritățile de 
finanțare în acest domeniu. 
De asemenea amendamentul 
este eronat întrucât poziția 
bugetară indicată nu este cea 
de la care se finanteaza astfel 
de obiective. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
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a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 
 

47.  Anexa nr. 3/27 / Capitol 5001 / 
Grupa 59 / Titlul XI – ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
300.000 lei pentru continuarea 
lucrărilor începute la Cetatea 
Domnească din Suceava, 
monument istoric având codul 
SV-II-a-A-05471, din judeţul 
Suceava. 
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Deputat Iulian Bulai, USR 

Potrivit informaţiilor oferite de 
Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Suceava, este 
necesară finalizarea proiectului 
de consolidare – restaurare, 
punere în valoare şi valorificare 
muzeistică a complexului şi 
avizarea de către Comisia 
Națională a Monumentelor 
Istorice. 
Astfel, este nevoie de 
consolidarea tronsoanelor de 
zidărie existente in situ, la 
vedere, din moment cu 
reconstituirea corpurilor 
cunoscute, refacerea parţială a 
complexurilor descoperite în 
campaniile de cercetare din anii 
1999-2006, consolidarea celor 
datate cu aceeaşi ocazie şi 
rezolvarea funcţionalităţii unor 
spaţii a căror destinaţie este 
cunoscută şi punerea lor în 
valoare pe criterii muzeistice.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
De asemenea amendamentul 
este eronat întrucât poziția 
bugetară indicată nu este cea 
de la care se finanteaza astfel 
de obiective. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 
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a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
 
 

48.  Anexa nr. 3/27 / Capitol 5001 / 
Grupa 59 / Titlul XI – ALTE 
CHELTUIELI 
 

Se propune alocarea sumei de 
50.000 lei pentru conservarea 
Porţii de la intrarea în fosta 
uzină „Steagul Roşu” din 
Braşov. 
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Deputat Iulian Bulai, USR 

Obiectivul nu este monument 
istoric, dar are o simbolistică 
aparte pentru istoria 
comunismului în România. 
Consider că ar trebui începute 
demersurile pentru clasarea sa 
ca monument istoric, motiv 
pentru care este necesară 
conservarea sa. Uzina Braşov a 
avut 26.000 de angajaţi în 1978 
şi tot de acolo s-a iscat revolta 
anticomunistă din 1987.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
De asemenea amendamentul 
este eronat întrucât poziția 
bugetară indicată nu este cea 
de la care se finanteaza astfel 
de obiective. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 

49.  Anexa nr. 3/27 / Capitol 5001 / 
Grupa 59 / Titlul XI – ALTE 
CHELTUIELI 
 

Se propune alocarea sumei de 
20.000 lei pentru realizarea 
unui studiu de fezabilitate, ca 
primă etapă a unui proiect 

Monumentul se află în stare de 
degradare şi necesită lucrări 
ample de reabilitare. Fortul 13 
Jilava este un obiectiv de mare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
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major de reabilitare a Fortului 
13 Jilava, monument istoric, 
cod IF-II-m-A-21037, situat în 
cadrul Penitenciarului Jilava, 
comuna Jilava, judeţul Ilfov.   
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Deputat Iulian Bulai, USR 
 
 
 
  

 
 
 
 

însemnătate pentru istoria 
României, pe aici trecând mari 
personalităţi istorice, politice şi 
culturale interbelice (Corneliu 
Coposu, Mihai Antonescu, 
monseniorul Vladimir Ghika sau 
Radu Lecca.)  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
De asemenea amendamentul 
este eronat întrucât poziția 
bugetară indicată nu este cea 
de la care se finanteaza astfel 
de obiective. 
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 

50.  Ministerul Culturii și Identității 
Naționale 
Capitolul 3. PRIORITĂȚI 
STRATEGICE PE TERMEN 
MEDIU ALE 
ORDONATORULUI 
 Program bugetar II – 
Elaborarea și aplicarea 
strategiilor și politicilor în 
domeniul culturii 
Subprogram bugetar V: 
Reabilitarea monumentelor 
istorice si modernizarea 
institutiilor publice de cultură din 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3/27 cu 10 mii lei  pentru un 
monument istoric  in comuna 
Capusu Mare, jud. Cluj. 
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

 Senator Vasile-Cristian 
Lungu, PMP 

Comuna are in componenta 
satele Dângău Mare si Dângău 
Mic care au fost localitati de 
granita si unde si-au pierdut 
viata soldati romani. 
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât acest 
obiectiv are o importanța zonală 
deosebită și ar contribui la 
dezvoltarea comunității. 
Solicitarea de finantare prin 
Programul National de 
Dezvoltare Rurala si bugetul 
local este fara raspuns. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:IF-II-m-A-21037
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România. Sursa de finanţare: Prin 
redistribuire intre unitatile 
administratiei publice, din 
Fondul de Rezerva al 
Guvernului. 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2018 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

 

51.  Anexa 3/27 – Ministerul Culturii 
și Identității Naționale  

Modernizare cămine culturale 
comuna Danes – 200 mii lei. 
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 
media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Deputat Dr. Marius Paşcan, 
PMP 

Este necesară modernizarea 
căminelor culturale din comună 
pentru a putea găzdui în bune 
condiţii evenimente culturale 
sau de orice natură. 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii și Identității 
Naționale, a reabilitării de 
cămine culturale. 
De altfel nu este precizată sursa 
de finanţare. 
 

52.  Anexa 3/27 – Ministerul Culturii 
și Identității Naționale 

Continuarea construcţiei 
bisericii ortodoxe Rîciu 
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 
media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat Dr. Marius Paşcan, PMP 

Rîciu este o comuna mare, cu o 
populaţie însemnată, 
majoritatea fiind de religie 
ortodoxă. Se cuvine 
continuarea lucrărilor pentru ca 
lucrările deja efectuate şi 
finanţate să nu aibă de suferit 
din cauza finalizării investiţiei. 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrări 
din bugetul Ministerului Culturii 
și Identității Naționale. 
De altfel nu este precizată sursa 
de finanţare. 

 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 49 
- 

informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

53.  Anexa 3/27 – Ministerul Culturii 
și Identității Naționale 

Alimentarea cu energie 
electrică a cetăţii de refugiu 
sec. XIV- Saschiz, jud. Mureş 
Suma necesara: 439 mii lei 
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 
media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
 Deputat Dr. Marius Paşcan, PMP 
 
 

Alimentarea cu energie 
electrică a cetății de refugiu 
sec. XIV din comuna Saschiz 
este o componentă importantă 
în cadrul proiectului de 
restaurare a cetății, soluția de 
alimentare pentru cetate 
urmând a fi realizată conform 
avizului de racordare nr. A 
70301114321  eliberat de SC. 
Electrica SA Sucursala TG. 
MUREȘ. 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrări 
din bugetul Ministerului Culturii 
și Identității Naționale. 
De altfel nu este precizată sursa 
de finanţare. 
 

54.  Anexa 3/27 – Ministerul Culturii 
și Identității Naționale 

Realizarea unor busturi pentru 
personalităţi ale vieţii culturale 
mureşene, care şi-au lăsat 
amprenta pe devenirea cultural-
spirituală naţională, şi 
amenajarea unei rotonde, 
„Cenaculum”, la Târgu-Mureş, 
suma necesara 1.000 mii lei 
 
-Vasile Netea, istoric 
-Romulus Guga, scriitor 
-Mihai Sin, scriitor 
-Ion Fiscuteanu, actor 
-Ovidiu Iuliu Moldovan, actor 

Este vorba despre personalităţi 
marcante ale culturii mureşene, 
care ar trebui să aibă parte de 
recunoaştere dupa trecerea in 
nefiinţă.  
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanţare. 
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-Serafim Duicu, istoric literar 
-Romulus Feneş, actor 
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 
media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
 Deputat Dr. Marius Paşcan, PMP 

 

55.  Anexa nr. 3/27 – Ministerul 
Culturii și Identității Naționale / 
Capitolul 6500 / grupa 71 / 
subcapitol 01/ CHELTUIELI 
SOCIAL CULTURALE 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 100 mii 
lei pentru salvarea, restaurarea 
și reinstalarea în municipiul 
Oradea a statuii lui Emanuil 
Gojdu  
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Deputat Constantin 
Codreanu, 
PMP  

Primăria municipiului Oradea a 
dispus evacuarea din zona 
centrală a oraşului (Piața Unirii) 
a statuii lui Emanuil Gojdu 
(1802-1870), ilustră 
personalitate născută la 
Oradea. Statuia lui Emanuil 
Gojdu, sculptată în piatră în 
1988 și avându-l ca autor pe 
Mircea Ștefănescu, este 
inclusă, din 1989, în Lista 
Monumentelor Istorice din 
România, având codul BH-III-
m-B-01239. Astfel, statuia este 
parte integrantă din patrimoniul 
cultural național și este 
protejată prin lege. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii și Identității 
Naționale,, prin redistribuirea 
fondurilor din alte capitole 
bugetare  
Amendament respins de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioar,  
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2018.  
De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 
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Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

56.  Anexa nr. 3/27 – Ministerul 
Culturii și Identității Naționale / 
Capitolul 3. PRIORITĂȚI 
STRATEGICE PE TERMEN 
MEDIU ALE 
ORDONATORULUI / Program 
bugetar II – Elaborarea și 
aplicarea strategiilor și politicilor 
în domeniul culturii / 
Subprogram bugetar V: 
Reabilitarea monumentelor 
istorice si modernizarea 
institutiilor publice de cultură din 
România. 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Modernizare drum de 
acces la Cetatea Ciceului 
(tronson 2), comuna Ciceu 
Mihăeşti, judetul Bistriţa 
Năsăud” cu suma de 1.111 mii 
lei  
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Deputat Ionut Simionca, PMP 

Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât acest 
obiectiv are o importanță zonală 
deosebită și ar contribui la 
dezvoltarea comunității. 
Solicitarea de finantare prin 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală şi bugetul 
local este fără răspuns. 
 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuire între unităţile 
administraţiei publice, din 
Fondul de Rezervă al 
Guvernului. 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrări 
din bugetul Ministerului Culturii 
și Identității Naționale. 
De asemenea  sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2018 este limitat și se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 
 

57.  Anexa nr. 3/27 – Ministerul 
Culturii și Identității Naționale / 
Capitolul 3. PRIORITĂȚI 
STRATEGICE PE TERMEN 
MEDIU ALE 
ORDONATORULUI / b. 
Program bugetar II – 
Elaborarea și aplicarea 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Cercetarea, 
expertizarea, proiectarea şi 
execuţia lucrărilor de 
conservare, restaurare şi 
consolidare a Ruinelor Cetăţii 
Ciceului, comuna Ciceu 
Mihăeşti, judeţul Bistriţa 

Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât acest 
obiectiv are o importanță zonală 
deosebită și ar contribui la 
dezvoltarea comunității. 
 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuire între unităţile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2018 este limitat și se va 
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strategiilor și politicilor în 
domeniul culturii / b.5. 
Subprogram bugetar V: 
Reabilitarea monumentelor 
istorice şi modernizarea 
instituţiilor publice de cultură din 
România. 

Năsăud” cu suma de 10.495 
mii lei  
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Deputat Ionut Simionca, PMP 

administraţiei publice, din 
Fondul de Rezervă al 
Guvernului. 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

58.  Anexa nr. 3/27 – Ministerul 
Culturii și Identității Naționale 
 

Introducerea în Anexa 3/27 a 
obiectivului de investiţii 
„Extindere Biblioteca 
Municipală Mangalia”, cu suma 
de 4.500 mii lei. 
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 

media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Deputat Robert - Nicolae 
Turcescu, PMP 
 

Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât 
Biblioteca Municipală din 
Mangalia nu dispune de spaţiu 
suficient pentru depozitarea 
cărţilor, o parte dintre acestea 
fiind păstrate în condiţii 
improprii. De asemenea, cititorii 
nu beneficiază de un spaţiu 
adecvat în interiorul bibliotecii 
în care să poată citi.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Ministerul 
Culturii şi Identităţii Naţionale – 
Resurse generale 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrări 
din bugetul Ministerului Culturii 
și Identității Naționale. 
De asemenea, amendamentul 
este neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza titlul de cheltuieli 
de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 

 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/29 Ministerul Public 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa nr. 3 /29 Ministerul 
Public 

Se autorizează Ministerul 
Public să efectueze redistribuiri 
de credite bugetare între 
ordonatorii de credite din 
subordine, în cadrul bugetului 
aprobat pe anul 2018 și cu 
încadrarea în sumele aprobate 
pe fiecare titlu de cheltuieli. 
 
Autori: Comisiile juridice ale 
celor două Camere ale 
Parlamentului și Comisia pentru 
constituţionalitate, libertăţi civile 
şi monitorizare a executării 
hotărârilor Curţii Europene a 
Drepturilor Omului din cadrul 
Senatului 
Amendament: deputații și 
senatorii grupului PNL prezenți 
la ședință, membri ai celor două 
Comisii juridice și ai Comisiei 
pentru Constituționalitate din 
Senat  

Amendament respins cu 
majoritate de voturi.  
În cadrul dezbaterilor a fost 
evidențiat faptul că un astfel de 
text ar trebui să fie inclus în 
partea dispozitivă a proiectului 
de Lege. 
 
Amendament respins de 
Comisiile juridice ale celor două 
Camere ale Parlamentului și 
Comisia pentru 
constituţionalitate, libertăţi civile 
şi monitorizare a executării 
hotărârilor Curţii Europene a 
Drepturilor Omului din cadrul 
Senatului 

 

 
 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

ORDONATOR:  3/30 Agenția Națională de Integritate 

Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1. Anexa 3/30 Agentia Nationala 
de Integritate 

Se propune suplimentarea 
bugetul Agentiei Natioanale de 
Integritate la capitolul 5101 
Autoritati publice si actiuni 
externe , titlul 20 Bunuri si 
servicii cu suma de 3.000 mii lei 

Autori: 
Deputat USR Claudiu Nasui 

Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 

Propunem respingerea întrucât: 
- nu se precizează poziţiile
bugetare propuse a se diminua,
ceea ce contravine prevederilor
art. 17, alin. (31) din Legea
privind finanţele publice nr.
500/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, potrivit
cărora „modificarea creditelor
bugetare şi/sau de angajament,
ca urmare a amendamentelor
[…], se face numai prin
redistribuiri de sume între
subdiviziuni ale clasificaţiei
bugetare”.
-sursa de finanţare nu poate fi
avută în vedere, deoarece
Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului înscris în
proiectul de buget pe anul 2018
se va utiliza pentru finanţarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar, pe bază de
hotărâre de Guvern conform
prevederilor art. 30 alin. (2) din
Legea privind finanţele publice
nr. 500/2002, cu modificările şi



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 2 - 

completările ulterioare. 
 

 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/35 Ministerul Economiei 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 

 
Amendamente admise de Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru industrii şi servicii din 
Camera Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii, Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor 

statului şi privatizare şi Comisia pentru dezvoltare și strategie economică din Senat 
 

1.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 
 Capitol 8201/ Grupa 40/ Titlul 
IV Subvenţii/ Art. 16 Programe 
de conservare sau de închidere 
a minelor 

 

Se propune suplimentarea 
sumei de 50.000 mii lei 
prevăzută în Bugetul 
Ministerului Economiei la 
Capitolul 8201, Grupa 40 Titlul 
IV Subvenţii,              Articolul 
16 Programe de conservare 
sau de închidere a minelor, cu 
suma de 15.000 mii lei. 
 
Autori:  
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din Camera 
Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului şi privatizare şi 
Comisia pentru dezvoltare și 
strategie economică din Senat 
Deputat PSD Nistor Laurențiu  

Suma solicitată este necesară 
pentru faptul că în ultimii 5 ani 
programul a fost subfinanţat, 
obiectivele miniere prezentând 
riscuri majore de poluare a 
mediului, punând astfel în 
pericol vieţi omeneşti, 
infrastructura rutieră şi cursuri 
de ape. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
de stat pe anul 2018 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2018 
Nu se specifică ordonatorul 
principal de credite, capitolul 
bugetar, articolul şi alineatul de 
la care se suporta redistribuirea 
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Deputat PSD Intotero Natalia-
Elena 
 
Deputat PSD Marica Petru-
Sorin 
 
Senator  PSD Resmeriță 
Cornel-Cristian 
 
Deputat PSD Toma Ilie 
 
Senator  PSD Salan Viorel 

 
 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/36 Ministerul Energiei 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 

 
Amendamente admise de Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru industrii şi servicii din 

cadrul Camerei Deputaţilor, precum şi Comisia economică, industrii şi servicii, Comisia pentru transporturi şi energie şi Comisia 
pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare din cadrul Senatului 

 
1.  Anexa nr. 3/36/02 Ministerul 

Energiei 
 

Cap. 8601, Grupa/Titlu 55 - 
Titlul VII  

Alte transferuri, Articol 01, 
Alin. 49  - Transferuri pentru 
finantarea cercetarii in domeniul 
economic 
 

Se propune majorarea sumelor 
alocate finanțării cercetării în 
domeniul economic, prevăzută 
in Anexa 6/36/02 la Cap. 8601, 
Grupa/Titlu 55 - Titlul VII  
Alte transferuri, Articol 01, 
Alin. 49  - Transferuri pentru 
finantarea cercetarii in domeniul 
economic, cu suma de 27.857 
mii  lei, pentru realizarea în 
integralitate a Programului 
Anual  de Cercetare RATEN, 
privind „Dezvoltarea suportului 
tehnic naţional şi cooperarea 
internaţională pentru energetica 
nucleară”. 
 
Autori:  
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 

Activităţile de cercetare-
dezvoltare, aferente suportului 
tehnic pentru energetica  
nucleară, asigură operarea în 
condiţii de siguranţă şi 
securitate nucleară a Unităţilor 
CNE-Cernavodă, aflate în 
operare,  susţinerea aportului la 
punerea în funcţiune a Unităţilor 
3 şi 4. Ele vizează  contribuţii   
tehnico-ştiinţifice pentru 
promovarea noului concept de 
reactori de generaţie IV, prin 
implementarea  proiectului 
demonstratorului răcit cu 
plumb, ALFRED, 
infrastructură naţională 
prioritară inclusă 
PROGRAMUL DE 
GUVERNARE SI în  Strategia 
Nationala de Cercetare, 
Dezvoltare şi İnovare 2014-
2020. Acest domeniu al 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: Sursa 
de finanţare nu poate fi avută în 
vedere întrucât potrivit art. 30 
din Legea  nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
se repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 
transporturi şi energie şi 
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului şi privatizare 
din cadrul Senatului 
Senator PSD Șerban 
Constantin Valeca 
Deputat Bucura-Oprescu 
Simona 
Deputat Drăghici Mircea-
Gheorghe 
Deputat Georgescu Nicolae 
Deputat Velcea Nicolae 
Senator Gheorghe Marin 
Senator Cristina-Mariana 
Stocheci 
 
 

cercetării asigură  dezvoltarea  
sustenabilă a energeticii 
nucleare, pe termen mediu şi 
lung, soluţionarea problemelor 
de neproliferare, securitate 
nucleară, fiabilitate şi 
competitivitate economică. 
 
Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 
Amendamente respinse de Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru industrii şi servicii din 

cadrul Camerei Deputaţilor, precum şi Comisia economică, industrii şi servicii, Comisia pentru transporturi şi energie şi Comisia 
pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare din cadrul Senatului 

 
2.  Anexa nr. 3 / 36 / 01  

 
Pag.1, SINTEZA fondurilor 

alocate pe surse si pe titluri de 
cheltuieli pe anii 2016-2021, 
Capitolul 5000, Grupa 01, 
CHELTUIELI CURENTE 

Se propune diminuarea sumei 
de 580.900 mii lei alocată 
pentru categoria de 
CHELTUIELI CURENTE cu 
180.900 lei. 

Autori:  
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 

Procentul de creştere 
2018/2017 a sumei destinate 
categoriei de CHELTUIELI 
CURENT este de 172,31%, 
vorbim astfel despre un procent 
foarte mare. Suma este, de 
asemenea, mult mai mare şi 
comparativ cu estimările 
efectuate pentru anii următori. 

Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=50&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=50&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=104&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=104&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=124&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=316&cam=2&leg=2016


 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 
transporturi şi energie şi 
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului şi privatizare 
din cadrul Senatului 
Sen. Silvia Monica Dinică, 
USR 

 

 
Mențiune: 
Cei 180.900 lei se vor aloca 
către Anexa nr. 3/36/01 Pag. 5, 
Cap 8601, CERCETARE SI 
DEZVOLTARE IN DOMENIUL 
ECONOMIC 

3.  Anexa nr. 3/36/01 Pag. 5, 
SINTEZA fondurilor alocate pe 

surse si pe titluri de cheltuieli pe 
anii 2016-2021, Cap 8601, 

CERCETARE SI 
DEZVOLTARE IN DOMENIUL 

ECONOMIC 

Se propune alocarea sumei de 
180.900 lei către Anexa nr. 
3/36/01 Pag. 5, Cap 8601, 
CERCETARE ȘI 
DEZVOLTARE IN DOMENIUL 
ECONOMIC 

Autori:  
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 
transporturi şi energie şi 
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului şi privatizare 
din cadrul Senatului 

Cercetarea în domeniul 
energiei are un rol vital în 
dezvoltarea acestui sector. 
Inclusiv în Strategia Energetică 
a României este prezentată 
importanța acesteia. 
Dezvoltarea sectorului de 
cercetare va produce multe 
efecte benefice și poate duce la 
crearea de multe locuri de 
muncă înalt calificate. Astfel 
orice sumă în plus pentru 
cercetare este necesară în 
vederea îndeplinirii obiectivelor 
din strategia energetică. 
 
 
 
Sursa de finanțare: 
Cei 180.900 lei se vor aloca din 

Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Sen. Silvia Monica Dinică, 
USR 

 

Anexa nr. 3 / 36 / 01 Pag.1, 
SINTEZA fondurilor alocate pe 
surse si pe titluri de cheltuieli pe 
anii 2016-2021, Capitolul 5000, 
Grupa 01, CHELTUIELI 
CURENTE. 

4.  Anexa nr. 3 / 36 / 01 Pag.1, 
SINTEZA fondurilor alocate pe 

surse si pe titluri de cheltuieli pe 
anii 2016-2021, Capitolul 5000, 

Grupa 55, TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 

Se propune diminuarea sumei 
de 437.042 mii lei alocată 
pentru categoria ALTE 
TRANSFERURI cu 200.000 mii 
lei. 

Autori:  
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 
transporturi şi energie şi 
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului şi privatizare 
din cadrul Senatului 
Sen. Silvia Monica Dinică, 
USR 

 

Procentul de creștere 
2018/2017 a sumei destinate 
categoriei de ALTE 
TRANSFERURI este de 
292,74%, vorbim astfel despre 
un procent foarte mare. Suma 
este, de asemenea, mult mai 
mare și comparativ cu 
estimarile efectuate pentru anii 
următori.  
 

Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă  

5.  Anexa nr. 3/36 Ministerul 
Energiei 
 
8101 COMBUSTIBILI SI 

Propunem includerea în 
cheltuielile ministerului a 
obiectivului: 
 

Realizarea unui sistem de 
alimentare şi de distribuţie 
gaze naturale la standarde 
europene este foarte 

Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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ENERGIE  
50 Alte cheltuieli privind 

combustibili si energia 
 

Propuneri 2018....36.600 mii lei 

Realizare, înfiinţare reţeaua de 
alimentare cu gaze naturale în 
localitatea Câmpulung la Tisa, 
jud. Maramureş 
  
Propuneri 2018...2.400 mii lei 
 
Autori:  
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 
transporturi şi energie şi 
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului şi privatizare 
din cadrul Senatului 
Apjok Norbert, Bende 
Sándor, Erdei D. István – 
deputaţi UDMR 
Tánczos Barna, Fejér László 
Ödön – senatori UDMR 

importantă în ceea ce priveşte 
dezvoltarea localităţii 
Câmpulung la Tisa din jud. 
Maramureş.  
Suma solicitată include 
realizarea SF (100 mii lei) şi 
costul execuţiei lucrărilor 
(2.300 mii lei). 
Nu necesită precizarea sursei 
de finanţare, investiţia ar putea 
fi realizată din sumele alocate 
bugetului Ministerului Energiei 
pe anul 2018. 

finanţare precizată de iniţiatori 
nu este sustenabilă  

6.  Anexa nr. 3/36  
Ministerul Energiei 
 
8101 COMBUSTIBILI SI 
ENERGIE  

55 TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 

01 Transferuri interne 

Propunem includerea în 
cheltuielile ministerului a 
obiectivului: 
 
Extinderea reţelei de 
electrificare CF PUG în 
localitatea Câmpulung la Tisa, 
judeţul Maramureş 

Realizarea acestui proiect este 
absolut necesară deoarece 
localitatea are zone relativ 
populate, cu gospodării care 
nu beneficiază de curent 
electric. De asemenea, 
extinderea electrificării asupra 
întregii localităţi va avea 

Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 

adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiatori 

nu este sustenabilă 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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12 Investitii ale agentilor 
economici cu capital de stat 

 
Propuneri 2018...36.000 mii lei 

  
Propuneri 2018..... 368 mii lei 

Autori:  
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 
transporturi şi energie şi 
Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea 
activelor statului şi privatizare 
din cadrul Senatului 
Apjok Norbert, Bende 
Sándor, Erdei D. István – 
deputaţi UDMR 
Tánczos Barna, Fejér László 
Ödön – senatori UDMR 

impact pozitiv şi asupra 
dezvoltării unor activităţi 
economice noi. 
Nu necesită precizarea sursei 
de finanţare, investiţia ar putea 
fi realizată cu încadrarea în 
sumele alocate bugetului 
Ministerului Energiei pe anul 
2018. 

 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/37 Academia Română 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 

 
Amendamente admise de Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
 

1.  1. Academia Română, 
Legea 752/2001 și Legea nr. 
118/2002; Cap. 53.01, titlul 20 

Suplimentarea creditelor 
prevăzute la titlul 20 ”Bunuri și 
Servicii” cu suma de 4.000 mii 
lei pentru reparații curente. 
 
Autori:   
Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Motivare: Suma de 4.000 mii 
lei reprezintă fonduri în 
completarea celor alocate, 
necesare pentru funcționarea în 
condiții de normalitate a 
instituției cu toate unitățile 
subordonate și pentru 
organizarea de evenimente 
ocazionate de sărbătoarea 
Centenarului Marii Uniri. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
de finanţare nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2018 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  
 

2.   Academia Română, Legea 
752/2001; Cap. 53.01, titlul 71 

Suplimentarea creditelor 
prevăzute la Cheltuieli de 
capital, Cap. 53.01, titlul 71 
“Active nefinanciare” cu suma 
de 21.524 mii lei, la:  

- “construcții” (71.01.01)                     
- 10.580 mii lei; 

- “mașini, echipamente…” 
(71.01.02)  – 3.000 mii 
lei; 

- “alte active fixe (licențe – 

Motivare: Suma de 21.524 mii 
lei este necesară pentru:  
- reparații terase la obiectivul de 
investiții în continuare „Casa 
Academiei”; 
- continuarea lucrărilor de 
reabilitare a unor imobile 
proprietatea statului cum ar fi 
sediul filialelor Cluj Napoca și 
Timișoara, imobilul din str. Dem 
Dobrescu (sediul Institutului de 

Se propune respingerea 
întrucât responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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71.01.30)” –    550 mii; 
- reparații capital (71.03)                          

7.394 mii lei 
 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Etnografie și Folclor), sediul 
Institutului de Arheologie Vasile 
Pârvan-Casa Macca, Casa 
Bosianu de la Institutul 
Astronomic București și altele; 
- achiziționarea unor 
echipamente necesare 
desfășurării activității de 
cercetare; 
- achiziționarea de programe 
informatice (licențe, softuri 
contabilitate având în vedere 
cerințele sistemului de 
raportare FOREXEBUG) 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului. 

sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Academiei Române 
au fost dimensionate în  raport  
cu sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2018; 
Totodată, în conformitate cu 
prevederile art.44 din Legea 
nr.500/2002, pe parcursul 
întregului an, în situaţia în care 
implementarea unui 
obiectiv/proiect de investiţii sau 
a unei categorii de investiţii nu 
se poate realiza conform 
proiecţiei bugetare, ordonatorii 
principali de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
virarea creditelor bugetare 
şi/sau a creditelor de 
angajament neutilizate, între 
obiectivele/proiectele şi 
categoriile de investiţii înscrise 
în programul de investiţii anexă 
la buget; 
 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2018 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

3.  Academia Română, Legea 
752/2001; Cap. 66.01, titlul 51 

Suplimentarea creditelor 
prevăzute la Cap. 66.01, titlul 
51 “Sănătate” cu suma de 
14.234 mii lei. 
 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Motivare: Suma de 14.234 mii 
lei reprezintă fonduri în 
completarea celor alocate 
inițial, total insuficiente, astfel: 
- pentru Spitalul Elias – 11.200 
mii lei (medicamente, materiale 
sanitare necesare Unității de 
Primiri Urgențe) – 1500 mii lei, 
înlocuirea unor lifturi cu o 
vechime mai mare de 47 ani – 
2000 mii lei, achiziționarea de 
echipamente de diagnostic și 
de susținere a funcțiilor vitale, a 
unui sistem video și unul de 
detecție fum – 7700 mii lei); 
- pentru Centrul Medical de 
Diagnostic Tratament 
Ambulatoriu și Medicină 
Preventivă – 3.034 mii lei 
(medicamente, materiale 
sanitare, obiecte de inventar 
necesare Serviciului de 
Ambulanță) – 239 mii lei, 
achiziționarea de aparatură 
medicală și transport sanitar 
specializat  - 2045 mii lei, 
continuare reabilitare Secție de 
Medicină Preventivă – 750 mii 
lei. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
de finanţare nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2018 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  
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Guvernului. 
 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/39 Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva  

                                   regimului comunist instaurat în Romania în perioada 1945-1989 
 

Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa 3/39  
Capitolul 5001 
Grupa 10 
Titlul I Cheltuieli de personal 
 

 
Se suplimentează Capitolul 
5001, Grupa 10, Titlul I 
Cheltuieli de personal cu suma 
de 550 mii lei  
 
Autor: 
Comisia Parlamentară a 
Revoluţionarilor din Decembrie 
1989 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

În vederea asigurării sumelor 
necesare asigurării obligaţiilor 
salariale pentru posturile 
ocupate la momentul de faţă 
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 550 mii lei 
 
Admis de Comisie 
În vederea asigurării sumelor 
necesare asigurării obligaţiilor 
salariale pentru posturile 
ocupate la momentul de faţă 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Sursa de finanțare nu poate fi 
avută în vedere întrucât în 
bugetul Ministerului Finanțelor 
Publice - Acțiuni Generale 
(Anexa 3/65) la această poziție 
sunt prevăzute sume pentru 
cheltuielile ce se vor efectua cu 
plata dobânzilor aferente 
împrumuturilor contractate de 
stat de pe piața internă și 
externă.  
Să se pronunțe Direcția 
Generală Trezorerie și Datorie 
Publică. 
 
 

 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/43 Agenția Națională de Presă AGERPRES 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Agenţia Naţională de Presă 
AGERPRES 
Anexa nr. 3/43/02 / Capitolul 
6701 „Cultură, recreere și 
religie” / Grupa 10 /  Titlul I 
„Cheltuieli de personal” / Grupa 
20 / Titlul II „Bunuri și servicii” 

Se suplimentează în anul 2018 
creditele bugetare cu suma de 
3.000 mii lei, din care: 750 mii 
lei la grupa 10 Titlul I „Cheltuieli 
de personal” și 2.250 mii lei la 
grupa 20 Titlul II „Bunuri și 
servicii”. 
În mod corespunzător se 
modifică celelalte anexe la 
bugetul Agenției Naționale de 
Presă AGERPRES, după caz. 
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 
media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat Eugen Tomac, PMP 

Creditele bugetare sunt 
necesare pentru dezvoltarea 
rețelei proprii de corespondenți 
în stăinătate în următoarele 
state: Republica Moldova, 
Ucraina, Serbia, Italia și 
Spania, pentru asigurarea unui 
flux informational competent si 
credibil adresat  comunităților 
de români din afara granițelor 
țării. 
Potrivit Legii nr. 19/2003, 
Agenția Națională de Presă 
AGERPRES are dreptul să 
organizeze rețele proprii de 
corespondenți în țara și în 
străinătate. 
 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 3.000 
mii lei de la anexa nr.3/16/02, 
capitolul 5101 „Autorități publice 
și acțiuni externe”, grupa 20 
„Titlu II Bunuri și servicii”, 
articolul 01 „Bunuri și servicii”, 
alineatul 30 „Alte bunuri si 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
de finanțare propusă nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
bugetul Ministerului Finanțelor 
Publice a fost dimensionat 
astfel încât să permită 
desfășurarea în condiții normale 
a activității specifice acestuia.   



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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servicii pentru întreținere si 
funcționare”. 
 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/44 Institutul Cultural Român 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa nr.  3/44/01 – 
INSTITUTUL CULTURAL 
ROMÂN / Capitolul 5001 / 
Grupa 20 / Titlul II Bunuri şi 
servicii / Articolul 30 / Alineatul 
30 Alte cheltuieli cu bunuri si 
servicii 
 

În contextul simbolic al 
sarbatoririi  Centenarului Marii 
Uniri in 2018, suplimentarea 
bugetului propus pentru anul 
2018 cu suma  35 mii lei 
pentru demararea  elaborarii 
unei documentaţii tehnico-
economice aferente 
obiectivelor / proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri 
publice cf. Hotărârii Guvernului 
nr. 907/2016,   în vederea  
construcției  unui obiectiv 
cultural-educaţional şi de 
cercetare  reprezentativ, numit 
Casa Românească/ La 
Maison de Roumanie,  în 
cadrul Campusului Universitar 
Internațional „La  Cité 
Universitaire” din Paris, 
Franţa.  
 
Autor: Comisia pentru cultură 
şi media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace 
de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 

Campusul internaţional 
Universitar situat în inima 
Parisului se prezintă lumii 
academice ca realizare a unui 
ideal umanist şi pacifist al 
începutului de secol XX,  care 
îşi propune  crearea unui spaţiu 
academic universitar 
internaţional, „o şcoală a 
relaţiilor interumane pentru 
pace”, cum au denumit-o 
fondatorii în 1925. Vocaţia sa 
este de a contribui la 
înţelegerea între popoarele 
lumii, favorizând prietenia, 
dialogul între studenţi, 
cercetători şi artiştii lumii 
întregi. În contextul 
Centenarului Marii Uniri din 
2018, al relatiilor  cultural-
istorice apropiate cu Franţa, al 
parteneriatelor  strategice şi 
guvernamentale existente, 
demararea unui astfel de 
proiect  de mare vizibilitate  va 
permite ca România să fie 
reprezentată printre cele 40 de 
edificii culturale, cu 12000 de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (21) din Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
-fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
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Deputat Cristina Ionela 
Iurișniți, USR 
Deputat Dan Barna, USR 
Grupurile parlamentare ale 
USR 

studenţi şi cercetători, 140 de 
nationalităţi diferite  şi să 
certifice o tradiţie de 2 secole 
de intelectuali formaţi în mediul 
universitar al Oraşului 
Luminilor. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de  35.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/ MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII REGIONALE  A 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURILOR EUROPENE – 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
Amendament admis de Comisia 
pentru cultură şi media a 
Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
 

pentru anul 2018. 
 

2.  Institutul Cultural Român 
Anexa nr. 3/44 

Alocarea sumei de 180 mii lei 
pentru programul „Acțiuni de 
promovare a culturii: acțiuni de 
promovare a culturii, științei și 
civilizației românești; activitate 
editorial”, în vederea susținerii 
publicării revistei „Limba 
Română” de la Chișinău, 
Republica Moldova. 
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 

Revista „Limba Română” de la 
Chișinău funcționează 
neîntrerupt din anul 1991 și 
reprezintă unul dintre 
principalele instrumente de 
păstrare a identității culturale a 
românilor basarabeni din 
Republica Moldova.  
 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 180 mii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (21) din Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Senator Viorel Badea, PNL 
 

lei a sumelor prevăzute la 
Anexa 3/15/ MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE/ 
Capitolul 5000/ Grupa 40/ 
TITLUL IV SUBVENTII 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
-fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2018. 
 

3.  Institutul Cultural Român 
Anexa nr. 3/44 

Suplimentarea bugetului 
Instututului Cultural Român cu 
3.500 mii lei pentru 
deschiderea unei filiale ICR în 
Dublin, Irlanda. 
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 
media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Senator Viorel Badea, PNL 

Misiunea ICR constă în 
promovarea culturii şi civilizaţiei 
naţionale în ţară şi, mai ales, în 
străinătate. Scopul major al ICR 
este sporirea vizibilităţii, 
cunoaşterii şi prestigiului 
valorilor româneşti în lume. 
Pentru ca Institutul să-si poată 
îndeplini rolul, să devină un 
actor international de prestigiu 
și să valorifice și să promoveze 
valorile creației culturale 
românești, este necesară 
deschiderea mai multor filiale, 
inclusiv în Dublin, Irlanda. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (21) din Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
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Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 3.500 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa 3/15/ MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE/ 
Capitolul 5000/ Grupa 40/ 
TITLUL IV SUBVENTII 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
-fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2018. 
 

4.  Institutul Cultural Român 
Anexa nr. 3/44 

Suplimentarea bugetului 
Instututului Cultural Român cu 
3.500 mii lei pentru 
deschiderea unei filiale ICR în 
Copenhaga, Danemarca. 
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 
media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Senator Viorel Badea, PNL 

Misiunea ICR constă în 
promovarea culturii şi civilizaţiei 
naţionale în ţară şi, mai ales, în 
străinătate. Scopul major al ICR 
este sporirea vizibilităţii, 
cunoaşterii şi prestigiului 
valorilor româneşti în lume. 
Pentru ca Institutul să-si poată 
îndeplini rolul, să devină un 
actor international de prestigiu 
și să valorifice și să promoveze 
valorile creației culturale 
românești, este necesară 
deschiderea mai multor filiale, 
inclusiv în Copenhaga, 
Danemarca. 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 3.500 
mii lei a sumelor prevăzute la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (21) din Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
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Anexa 3/15/ MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE/ 
Capitolul 5000/ Grupa 40/ 
TITLUL IV SUBVENTII 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
-fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2018. 
 

5.  Institutul Cultural Român 
Anexa nr. 3/44 

Suplimentarea bugetului 
Instututului Cultural Român cu 
3.500 mii lei pentru 
deschiderea unei filiale ICR în 
Oslo, Norvegia. 
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 
media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Senator Viorel Badea, PNL 

Misiunea ICR constă în 
promovarea culturii şi civilizaţiei 
naţionale în ţară şi, mai ales, în 
străinătate. Scopul major al ICR 
este sporirea vizibilităţii, 
cunoaşterii şi prestigiului 
valorilor româneşti în lume. 
Pentru ca Institutul să-si poată 
îndeplini rolul, să devină un 
actor international de prestigiu 
și să valorifice și să promoveze 
valorile creației culturale 
românești, este necesară 
deschiderea mai multor filiale, 
inclusiv în Oslo, Norvegia. 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 3.500 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa 3/20/ MINISTERUL 
MUNCII ȘI JUSTIȚIEI 
SOCIALE/ Capitolul 6808/ 
Grupa 01/ CHELTUIELI 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (21) din Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate; 
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CURENTE 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
 

-fondurile alocate Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale au 
fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
obiectivele stabilite pentru anul 
2018. 
 

6.  Institutul Cultural Român 
Anexa nr. 3/44/02 / Capitolul 
6701 „Cultură, recreere și 
religie” / Grupa 20 /  Titlul II 
„Bunuri și servicii” / Articolul 30 
„Alte cheltuieli” / Alineatul 30 
„Alte cheltuieli cu bunuri şi 
servicii” 

Se suplimentează în anul 2018 
creditele bugetare cu suma de 
2.000 mii lei. În mod 
corespunzător se modifică 
celelalte anexe la bugetul 
Institutului Cultural Român, 
după caz. 
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 
media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
Deputat Eugen Tomac, PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
acoperirii cheltuielilor cu 
programele şi proiectele 
culturale ale institutelor a căror 
organizare și funcționare este 
în întârziere, precum Institutul 
Cultural Român Kiev, inclusiv 
filiala de la Cernăuți și Institutul 
Cultural Român Belgrad. 
Conform Legii nr. 356/2003 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Institutului 
Cultural Român, cheltuielile cu 
programele şi proiectele 
culturale aferente institutelor 
culturale româneşti din 
străinătate sunt finanţate de la 
bugetul de stat prin bugetul 
Institutului Cultural Român. 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 2.000 
mii lei de la anexa nr.3/16/02, 
capitolul 5101 „Autorități publice 
și acțiuni externe”, grupa 20 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
fondurile alocate Ministerului 
Finanțelor Publice au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2018. 
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crt. 
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„Titlu II Bunuri și servicii”, 
articolul 01 „Bunuri și servicii”, 
alineatul 30 „Alte bunuri si 
servicii pentru întreținere si 
funcționare”. 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
 

 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/45 Societatea Română de Radiodifuziune 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Societatea Română de 
Radiodifuziune 
Anexa 3/45/01 / Cap. 6701 
„Cultură, recreere şi religie” / 55 
/ Titlul VII „Alte transferuri” 

Se propune suplimentarea 
creditelor bugetare alocate pe 
anul 2018 cu suma de 13.000 
mii lei pentru asigurarea 
drepturilor salariale ale 
personalului artistic din cadrul 
Direcţiei Formaţii Muzicale. 
 
Autor: Comisia pentru cultură 
şi media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace 
de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
Senator Radu Cosmin Preda, 
PSD 

Având în vedere că Societatea 
Română de Radiodifuziune a 
fost înfiinţată ca serviciu public 
autonom de interes national şi 
că Direcţia Formaţii Muzicale 
are ca obiectiv general 
promovarea valorilor cultural-
artistice, autohtone şi 
universale, pe plan naţional şi 
internaţional, se impune 
motivarea personalului artistic 
din cadrul Direcţiei Formaţii 
Muzicale, având în vedere că 
prin Legea 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, anexa III, 
Familia ocupaţională de funcţii 
bugetare Cultură, Unităţi de 
Cultură, Capitolul I, au fost 
stabilite salariile de bază ale 
personalului din cadrul 
instituţiilor de spectacole sau 
concerte naţionale ori de 
importanţă naţională, dar şi 
faptul că, în ultimii ani, 
instituţiile de cultură cu profil 
artistic la nivel naţional au avut 
creşteri salariale, ţinând cont de 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
personalul Direcției Formații 
Muzicale nu este asimilat 
peronalului plătit din fonduri 
publice și nu i se aplică 
prevederile Legii-Cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 
publice. 
În ceea ce privește sursa de 
finanțare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2018 este limitat și se va 
utiliza pentru finanțarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exercițiului bugetar. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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importanţa deosebită a Direcţiei 
Formaţii Muzicale, dar şi de 
necesitatea menţinerii acesteia 
la un nivel de performanţă 
ridicat, se impune asigurarea 
unei remuneraţii la nivelul 
celorlalte instituţii de spectacole 
naţionale ori de importanţă 
naţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară al Guvernului 
Amendament admis de Comisia 
pentru cultură şi media a 
Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
 

2.  Societatea Română de 
Radiodifuziune 
Anexa 3/45 

Alocarea sumei de 3.600 mii lei 
pentru extinderea prezenței 
programelor Radio România în 
Ucraina, Serbia Ungaria și 
Albania, prin înființarea unor 
posturi de radio în aceste state. 
 
Autor: Amendament admis de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
 
 Senator Viorel Badea, PNL 

Radioul public s-a afirmat ca 
promotor şi susţinător al culturii 
şi civilizaţiei româneşti, vector 
important în formarea spiritului 
civic şi al coeziunii comunitare. 
Astfel, este necesar ca mesajul 
României să ajungă la 
ascultătorii din comunitățile 
istorice de români. 
 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 3.600 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr. 3/22/ MINISTERUL 
AGRICULTURII ȘI 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
de finanțare propusă nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
bugetul Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale a fost 
dimensionat astfel încât să 
permită desfășurarea în condiții 
normale a activității specifice 
acestuia.   



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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DEZVOLTĂRII RURALE/ 
Capitolul 5001/ Grupa 01/ 
CHELTUIELI CURENTE 
Amendament admis de Comisia 
pentru cultură şi media a 
Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

3.  Societatea Română de 
Radiodifuziune 
Anexa nr. 3/45/02 / Capitolul 
6701 „Cultură, recreere şi 
religie” / n Grupa 55 / Titlul VII 
„Alte transferuri” / Articolul 01 
„Transferuri interne” / Alineatul 
18 „Alte transferuri curente 
interne” 
 

Se suplimentează în anul 2018 
creditele bugetare cu suma de 
4.500 mii lei. În mod 
corespunzător se modifică 
celelalte anexe la bugetul 
Societății Române de 
Radiodifuziune, după caz. 
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 
media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
 
Deputat Eugen Tomac, PMP  

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare pentru 
finanțarea postului de radio 
Radio Chișinău, în vederea 
contracarării politicii 
antiromânești din Republica 
Moldova și promovării tradițiilor 
și obiceiurilor strămoșești, 
identității etnice românești, 
limbii și culturii române. 
 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 4.500 
mii lei de la anexa 3/16/02, 
capitolul 5101 „Autorități publice 
și acțiuni externe”, grupa 10 
„Titlul I Cheltuieli de personal”. 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
de finanțare propusă nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
bugetul Ministerului Finanțelor 
Publice a fost dimensionat 
astfel încât să permită 
desfășurarea în condiții normale 
a activității specifice acestuia.   

 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/46 Societatea Română de Televiziune 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Societatea Română de 
Televiziune 
Anexa nr. 3/46/02 / Capitolul 
6701 „Cultură, recreere şi 
religie” / Grupa 55 /  Titlul VII 
„Alte transferuri” / Articolul 01 
„Transferuri interne” / Alineatul 
18 „Alte transferuri curente 
interne” 

Se suplimentează în anul 2018 
creditele bugetare cu suma de 
9.000 mii lei. În mod 
corespunzător se modifică 
celelalte anexe la bugetul 
Societății Române de 
Televiziune, după caz. 
 
Autor: Comisia pentru cultură şi 
media a Senatului şi Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 
 
 Deputat Eugen Tomac, PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare pentru 
finanțarea postului de 
televiziune TVR Moldova în 
vederea contracarării politicii 
antiromânești din Republica 
Moldova și promovării tradițiilor 
și obiceiurilor strămoșești, 
identității etnice românești, 
limbii și culturii române. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea creditelor bugetare 
în anul 2018 cu suma de 9.000 
mii lei de la anexa 3/16/02, 
capitolul 5101 „Autorități publice 
și acțiuni externe”, grupa 10 
„Titlu I Cheltuieli de personal”. 
Amendament respins de 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
de finanțare propusă nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
bugetul Ministerului Finanțelor 
Publice a fost dimensionat 
astfel încât să permită 
desfășurarea în condiții normale 
a activității specifice acestuia.   

 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/48 Autoritatea Electorală Permanentă 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa nr. 3 / 48 / 02 - 
Autoritatea Electorală 
Permanentă, 
Capitolul 5001, Grupă/ titlu 59 - 
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI, 
Articolul 03 - Finanțarea 
partidelor politice, II – Credite 
bugetare, 38.452 mii lei 

Se propune majorarea sumei 
de alocate Finanțării partidelor 
politice în proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2018, 
Anexa nr. 3 / 48 / 02 - 
Autoritatea Electorală 
Permanentă, la Capitolul 5001, 
Grupă/ titlu 59 - TITLUL XI 
ALTE CHELTUIELI, Articolul 03 
– Finanțarea partidelor politice, 
II – Credite bugetare cu suma 
de 16.548 mii lei pentru a 
atinge pragul de 0,04% din 
veniturile la bugetul de stat 
pentru anul 2018 potrivit Anexei 
1 la proiectul Legii bugetului de 
stat pe anul 2018, în sumă 
nominală de 55.000 mii lei, o 
creștere de 30,08% față de 
proiectul de lege propus de 
Guvern pentru acest articol. 
 
Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Având în vedere evoluția 
finanțării partidelor politice din 
ultimii 10 ani, atingerea pragului 
de 0,04% din veniturile la 
bugetul de stat în Legea 
bugetul de stat în anul 2017, 
precum și evoluția legislației 
electorale, cred că acest prag 
trebuie menținut sau chiar 
îmbunătățit pentru a asigura o 
mai mare independență a 
partidelor politice care 
beneficiază de aplicabilitatea 
art.18 din Legea 334/2006 
privind finanțarea activității 
partidelor politice și a 
campaniilor electorale, în ce 
privește finanțarea acestora 
pentru activitatea curentă. 
/  
Bugetul de stat 
Amendament admis in Comisia 
pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 

Se propune respingerea 
întrucât potrivit art. 17 alin. (3) 
din Legea nr. 500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, în 
timpul dezbaterilor nu pot fi 
aprobate amendamente la legile 
bugetare anuale, care 
determină majorarea nivelului 
deficitului bugetar. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 
 
Drăghici Mircea – Gheorghe 
 
Grupul Parlamentar al 
Partidului Social Democrat – 
Camera Deputaților 
 

administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului 

 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/56 Academia Oamenilor de Știință din România 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 

 
Amendamente respinse de Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
 

1.  Anexa nr. 3/56, Capitol 5001, 
Titlul 59, Articolul 26 “Sume 
acordate membrilor 
academiilor” 

Se elimină alocarea de credite 
bugetare în valoare de 5.530 
mii lei de la acest articol. 
 
Autor:  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor 
Grupurile parlamentare USR 

Eliminarea unor sinecuri. Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât la art. 
8 din Legea nr. 31/2007 privind 
reorganizarea și funcționarea 
Academiei Oamenilor de Știință 
din România (AOSR) se 
prevede că membrii titulari, 
membrii corespondenți și 
membrii de onoare ai AOSR 
primesc o indemnizatie lunară. 
De asemenea, abrogarea 
drepturilor reglementate de 
legea mai sus menționată  nu 
face obiectul legii bugetului de 
stat.  
 

2.  Anexa nr. 3/56, Capitol 5001, 
Titlul 01, “Cheltuieli curente” 

Se diminuează creditele 
bugetare cu 2.757 mii lei. 
 
Autor:  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

Se revine la bugetarea din anul 
2016 de 6,9 mil lei pentru 
cheltuieli curente. Creșterea la 
9,7 mil lei a bugetului pentru 
cheltuieli curente pentru o 
academie de pentru sinecuri 
este revoltătoare. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât de la 
această grupă sunt finanțate 
drepturile salariale ale 
personalului AOSR, cheltuieli cu 
bunuri și servicii, proiectele de 
cercetare-dezvoltare și inovare, 
precum și indemnizațiile 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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sport a Camerei Deputaţilor 
Grupurile parlamentare USR 

membrilor AOSR. Aceste 
categorii de cheltuieli au fost 
astfel dimensionate încât să 
permită desfășurarea în bune 
condiții a activităților conform 
Legii nr. 31/2007. 

 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/59 Ministerul Turismului 

 

Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 

 
Amendamente respinse de Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru industrii şi servicii din 

cadrul Camerei Deputaţilor, precum şi Comisia economică, industrii şi servicii, Comisia pentru dezvoltare și strategie economică 
şi Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare din cadrul Senatului 

 

1.  Anexa nr. 3/59 Ministerul 
Turismului 
8701 Alte acţiuni economice 
51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 

02 Transferuri de capital 
21 Transferuri de la bugetul 

de stat catre bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor 
de investitii in turism 

 
Propuneri 2018....13.191 mii lei 

Propunem includerea în 
programul de investiţii a 
ministerului pentru anul 2018 a 
obiectivului: 
 
Realizarea unui parc de 
aventură, oraşul Borsec, judeţul 
Harghita 
 
Propuneri 2018.... 6.783 mii lei 
 
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 
dezvoltare și strategie 
economică şi Comisia pentru 
dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

Prin realizarea unei parc de 
aventuri, care cuprinde şi o 
pistă bob de vară pe 
amplasamentul actual, folosind 
investiţia deja existentă 
(teleschi cu agăţător, sistemul 
de turnichet, etc.) se poate 
asigura sporirea atractivităţii ca 
destinaţie turistică şi în afara 
sezonului hibernal, în lunile 
aprilie-noiembrie. Numărul 
turiştilor care vor vizita 
staţiunea va creşte în urma 
acestei investiţii şi astfel va 
creşte şi numărul locurilor de 
cazare şi cea a înnoptărilor. 

Cheltuielile presupuse de 
elaborarea studiilor şi de 
proiectare sunt suportate de la 
bugetul local al oraşului Borsec. 

Nu este necesară indicarea 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât : 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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şi privatizare din cadrul 
Senatului 
Bende Sándor, Korodi Attila, 
Kelemen Hunor, Sebestyén 
Csaba, Benedek Zacharie, 
Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos 
Barna – senatori UDMR 

unei surse de finanţare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiţii în suma alocată prin 
buget. 

2.  Anexa 3/59 
Capitol 5000,  
Grupa 51, Titlul VI, Transferuri 
între unități ale administrației 
publice, II Credite bugetare. 

 
Se suplimentează bugetul cu 
suma de 46.000 mii lei pentru 
Aqua Park Therme Băile 
Herculane 
 
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 
dezvoltare și strategie 
economică şi Comisia pentru 
dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
şi privatizare din cadrul 
Senatului 
Deputat PMP 
Ion TABUGAN 
Grup Parlamentar PMP 
 

Suma este necesară pentru 
unul dintre marile proiecte de 
dezvoltare a stațiunii Băile 
Herculane, construcția unui 
Aquapark, care ar trebui inclus 
în planul ministerului privind 
investițiile în turism. 
 
Sursa de finanțare: diminuarea 
cu suma de 46.000 mii lei a 
bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice, Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Cap.5001, 
Grupa 30, titlul III Dobânzi, 
credite bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât : 
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2018 

3.  Ministerul Turismului Finanţarea obiectivului de Motivaţia amendamentului  Se propune respingerea 
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Anexa nr. 3/59 
Capitolul 3. PRIORITĂŢI 
STRATEGICE PE TERMEN 
MEDIU ALE 
ORDONATORULUI 
Program bugetar 1: Programul 
de dezvoltare a produselor 
turistice 

investiţii „Dezvoltarea 
infrastructurii de agrement 
turistic în localitatea Dumitra, 
comuna Dumitra, judeţul Bistriţa 
Năsăud” cu suma de 500 mii 
lei. 
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 
dezvoltare și strategie 
economică şi Comisia pentru 
dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
şi privatizare din cadrul 
Senatului 
Deputat Ionut Simionca- 
Grupul PMP 

Localitatea Dumitra are un 
potențial turistic care merită să 
fie valorificat și finanțat, pentru 
că ar duce la dezvoltarea 
comunității locale și 
îmbunătățirea infrastructurii 
zonale. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin redistribuire între unităţile 
administraţiei publice, din 
Fondul de Rezervă al 
Guvernului. 

amendamentului, întrucât : 
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2018. 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
 

4.  Ministerul Turismului  
Anexa nr. 3/59 
Program bugetar 2: Programul 
de marketing şi promovare 
turistică 

Introducerea în Anexa 3/59 
a obiectivului de investiţii 
”Promovare Costineşti”, cu 
suma de 225 mii lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului pentru 
realizarea unui clip de 
promovare a staţiunii şi pentru 
reluarea celebrelor ”Serbări ale 
Mării”. Staţiunea Costineşti  a 
înregistrat, în ultimii ani, un 
număr mai scăzut de turişti faţă 
de alte localităţi de pe litoralul 
românesc.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât : 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
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servicii, Comisia pentru 
dezvoltare și strategie 
economică şi Comisia pentru 
dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
şi privatizare din cadrul 
Senatului 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat –Ministerul 
Turismului – Resurse generale 

publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Sursa de finanţare nu poate    fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 

5.  Ministerul Turismului  
Anexa nr. 3/59 
Program bugetar 2: Programul 
de marketing şi promovare 
turistică 

Alocarea sumei de 2.000 mii lei 
pentru finanțarea obiectivului de 
investiții „Punerea în valoare sit 
arheologic Vama Câmpina” în 
anul 2018, precum şi 
introducerea creditelor de 
angajament necesare 
contractării lucrării.  
  
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 

Dezvoltarea turismului în 
Municipiul Câmpina 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât : 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
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dezvoltare și strategie 
economică şi Comisia pentru 
dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
şi privatizare din cadrul 
Senatului 
Deputat  Bozianu Nicoleta 
Cătălina              
Grup PMP 

documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Sursa de finanţare nu poate    fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 

6.  Anexa 3/59/ Ministerul 
Turismului/ Program bugetar 2: 
Programul de marketing şi 
promovare turistică 
 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/59/ Ministerul Turismului/ 
Program bugetar 2: Programul 
de marketing şi promovare 
turistică cu suma de 1.000 mii 
lei, pentru plata despăgubiri 
beneficiari servicii Omnia 
Turism. 
  
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 
dezvoltare și strategie 
economică şi Comisia pentru 
dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 

În toamna acestui an, ministrul 
turismului a retras licenţa 
pentru agenţia Omnia Turism şi 
astfel mai mulţi turişti au rămas 
cu vacanţe plătite dar nu şi-au 
putut recupera banii. Ministerul 
trebuie să aibă un fond pentru 
despăgubirea acestora având 
în vedere situaţia creată. 
 
Sursa de finanţare: Se realocă 
suma de 1.000 mii lei în cadrul 
Programului de marketing şi 
promovare turistică respectând 
bugetul alocat la nivelul 
acestuia. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Turismului. 
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şi privatizare din cadrul 
Senatului 
Varga Glad Aurel - Deputat 
PNL Cristina Ioan - Senator 
PNL  
 

7.  Ministerul Turismului  
Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul 
de marketing şi promovare 
turistică 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de 
informare turistică în localitatea 
Beceni, Judeţul Buzău.  
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 
dezvoltare și strategie 
economică şi Comisia pentru 
dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
şi privatizare din cadrul 
Senatului 
Dorin-Valeriu Bădulescu, 
senator PMP 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de 
informare turistică în localităţile 
cu potenţial turistic demonstrat 
vor furniza informaţii complete 
atât turiştilor interesaţi, cât şi 
intermediarilor, ceea ce  
contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului 
arhitectural şi cultural în 
vederea creşterii accesului 
publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Turismului. 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 7 - 

PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 
10 Buzău 

8.  Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul 
de marketing şi promovare 
turistică 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de 
informare turistică în localitatea 
Pătârlagele, Judeţul Buzău. 
 
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 
dezvoltare și strategie 
economică şi Comisia pentru 
dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
şi privatizare din cadrul 
Senatului 
Dorin-Valeriu Bădulescu, 
senator PMP 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de 
informare turistică în localităţile 
cu potenţial turistic demonstrat 
vor furniza informaţii complete 
atât turiştilor interesaţi, cât şi 
intermediarilor, ceea ce  
contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului 
arhitectural şi cultural în 
vederea creşterii accesului 
publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Turismului. 
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ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 
10 Buzău 

9.  Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul 
de marketing şi promovare 
turistică 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de 
informare turistică în localitatea 
Pogoanele, Judeţul Buzău 
 
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 
dezvoltare și strategie 
economică şi Comisia pentru 
dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
şi privatizare din cadrul 
Senatului 
Dorin-Valeriu Bădulescu, 
senator PMP 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de 
informare turistică în localităţile 
cu potenţial turistic demonstrat 
vor furniza informaţii complete 
atât turiştilor interesaţi, cât şi 
intermediarilor, ceea ce  
contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului 
arhitectural şi cultural în 
vederea creşterii accesului 
publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Turismului. 
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LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 
10 Buzău 

10.  Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul 
de marketing şi promovare 
turistică 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de 
informare turistică în localitatea 
Cislău, Judeţul Buzău.  
 
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 
dezvoltare și strategie 
economică şi Comisia pentru 
dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
şi privatizare din cadrul 
Senatului 
Dorin-Valeriu Bădulescu, 
senator PMP 
 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de 
informare turistică în localităţile 
cu potenţial turistic demonstrat 
vor furniza informaţii complete 
atât turiştilor interesaţi, cât şi 
intermediarilor, ceea ce  
contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului 
arhitectural şi cultural în 
vederea creşterii accesului 
publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Turismului. 
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ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 
10 Buzău 

11.  Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul 
de marketing şi promovare 
turistică 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de 
informare turistică în localitatea 
Vipereşti, Judeţul Buzău  
 
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 
dezvoltare și strategie 
economică şi Comisia pentru 
dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
şi privatizare din cadrul 
Senatului 
Dorin-Valeriu Bădulescu, 
senator PMP.  
 
 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de 
informare turistică în localităţile 
cu potenţial turistic demonstrat 
vor furniza informaţii complete 
atât turiştilor interesaţi, cât şi 
intermediarilor, ceea ce  
contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului 
arhitectural şi cultural în 
vederea creşterii accesului 
publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Turismului. 
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- 11 
- 

10 Buzău 

12.  Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul 
de marketing şi promovare 
turistică 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de 
informare turistică în localitatea 
Măgura, Judeţul Buzău.  
 
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 
dezvoltare și strategie 
economică şi Comisia pentru 
dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
şi privatizare din cadrul 
Senatului 
Dorin-Valeriu Bădulescu, 
senator PMP 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de 
informare turistică în localităţile 
cu potenţial turistic demonstrat 
vor furniza informaţii complete 
atât turiştilor interesaţi, cât şi 
intermediarilor, ceea ce  
contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului 
arhitectural şi cultural în 
vederea creşterii accesului 
publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 
10 Buzău 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Turismului. 



 

 

Nr. 
crt. 
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13.  Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul 
de marketing şi promovare 
turistică 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de 
informare turistică în localitatea 
Pârscov, Judeţul Buzău.  
 
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 
dezvoltare și strategie 
economică şi Comisia pentru 
dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
şi privatizare din cadrul 
Senatului 
Dorin-Valeriu Bădulescu, 
senator PMP 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de 
informare turistică în localităţile 
cu potenţial turistic demonstrat 
vor furniza informaţii complete 
atât turiştilor interesaţi, cât şi 
intermediarilor, ceea ce  
contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului 
arhitectural şi cultural în 
vederea creşterii accesului 
publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 
10 Buzău 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Turismului. 



 

 

Nr. 
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- 13 
- 

14.  Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul 
de marketing şi promovare 
turistică 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de 
informare turistică în localitatea 
Bozioru, Judeţul Buzău.  
 
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 
dezvoltare și strategie 
economică şi Comisia pentru 
dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
şi privatizare din cadrul 
Senatului 
Dorin-Valeriu Bădulescu, 
senator PMP 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de 
informare turistică în localităţile 
cu potenţial turistic demonstrat 
vor furniza informaţii complete 
atât turiştilor interesaţi, cât şi 
intermediarilor, ceea ce  
contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului 
arhitectural şi cultural în 
vederea creşterii accesului 
publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 
10 Buzău 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Turismului. 
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15.  Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul 
de marketing şi promovare 
turistică 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de 
informare turistică în localitatea 
Odăile, Judeţul Buzău.  
 
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 
dezvoltare și strategie 
economică şi Comisia pentru 
dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
şi privatizare din cadrul 
Senatului 
Dorin-Valeriu Bădulescu, 
senator PMP 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de 
informare turistică în localităţile 
cu potenţial turistic demonstrat 
vor furniza informaţii complete 
atât turiştilor interesaţi, cât şi 
intermediarilor, ceea ce  
contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului 
arhitectural şi cultural în 
vederea creşterii accesului 
publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 
10 Buzău 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Turismului. 



 

 

Nr. 
crt. 
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16.  Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul 
de marketing şi promovare 
turistică 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de 
informare turistică în localitatea 
Brăeşti, Judeţul Buzău.  
 
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 
dezvoltare și strategie 
economică şi Comisia pentru 
dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
şi privatizare din cadrul 
Senatului 
Dorin-Valeriu Bădulescu, 
senator PMP 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de 
informare turistică în localităţile 
cu potenţial turistic demonstrat 
vor furniza informaţii complete 
atât turiştilor interesaţi, cât şi 
intermediarilor, ceea ce  
contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului 
arhitectural şi cultural în 
vederea creşterii accesului 
publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 
10 Buzău 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Turismului. 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 16 
- 

17.  Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul 
de marketing şi promovare 
turistică 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de 
informare turistică în localitatea 
Gura Teghii, Judeţul Buzău.  
 
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 
dezvoltare și strategie 
economică şi Comisia pentru 
dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
şi privatizare din cadrul 
Senatului 
Dorin-Valeriu Bădulescu, 
senator PMP 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de 
informare turistică în localităţile 
cu potenţial turistic demonstrat 
vor furniza informaţii complete 
atât turiştilor interesaşi, cât şi 
intermediarilor, ceea ce  
contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului 
arhitectural şi cultural în 
vederea creşterii accesului 
publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018  
ŞI ESTIMĂRI 2019-2021- 
poziţia 10 Buzău 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Turismului. 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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18.  Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul 
de marketing şi promovare 
turistică 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de 
informare turistică în localitatea 
Chiojdu, Judeţul Buzău.  
 
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 
dezvoltare și strategie 
economică şi Comisia pentru 
dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
şi privatizare din cadrul 
Senatului 
Dorin-Valeriu Bădulescu, 
senator PMP 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de 
informare turistică în localităţile 
cu potenţial turistic demonstrat 
vor furniza informaţii complete 
atât turiştilor interesaţi, cât şi 
intermediarilor, ceea ce  
contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului 
arhitectural şi cultural în 
vederea creşterii accesului 
publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 
10 Buzău 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Turismului. 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 18 
- 

19.  Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul 
de marketing şi promovare 
turistică 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de 
informare turistică în localitatea 
Calvini, Judeţul Buzău.  
 
 
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 
dezvoltare și strategie 
economică şi Comisia pentru 
dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
şi privatizare din cadrul 
Senatului 
Dorin-Valeriu Bădulescu, 
senator PMP 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de 
informare turistică în localităţile 
cu potenţial turistic demonstrat 
vor furniza informaţii complete 
atât turiştilor interesaţi, cât şi 
intermediarilor, ceea ce  
contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului 
arhitectural şi cultural în 
vederea creşterii accesului 
publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 
10 Buzău 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Turismului. 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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20.  Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul 
de marketing şi promovare 
turistică 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de 
informare turistică în localitatea 
Cătina, Judeţul Buzău.  
 
 
 
 
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 
dezvoltare și strategie 
economică şi Comisia pentru 
dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
şi privatizare din cadrul 
Senatului 
Dorin-Valeriu Bădulescu, 
senator PMP 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de 
informare turistică în localităţile 
cu potenţial turistic demonstrat 
vor furniza informaţii complete 
atât turiştilor interesaţi, cât şi 
intermediarilor, ceea ce  
contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului 
arhitectural şi cultural în 
vederea creşterii accesului 
publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 
10 Buzău 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Turismului. 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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21.  Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul 
de marketing şi promovare 
turistică 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de 
informare turistică în localitatea 
Năeni, Judeţul Buzău.  
 
 
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 
dezvoltare și strategie 
economică şi Comisia pentru 
dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
şi privatizare din cadrul 
Senatului 
Dorin-Valeriu Bădulescu, 
senator PMP 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de 
informare turistică în localităţile 
cu potenţial turistic demonstrat 
vor furniza informaţii complete 
atât turiştilor interesaţi, cât şi 
intermediarilor, ceea ce  
contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului 
arhitectural şi cultural în 
vederea creşterii accesului 
publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 
10 Buzău 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Turismului. 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 21 
- 

22.  Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul 
de marketing şi promovare 
turistică 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de 
informare turistică în localitatea 
Breaza, Judeţul Buzău.  
 
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 
dezvoltare și strategie 
economică şi Comisia pentru 
dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
şi privatizare din cadrul 
Senatului 
Dorin-Valeriu Bădulescu, 
senator PMP 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de 
informare turistică în localităţile 
cu potenţial turistic demonstrat 
vor furniza informaţii complete 
atât turiştilor interesaţi, cât şi 
intermediarilor, ceea ce  
contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului 
arhitectural şi cultural în 
vederea creşterii accesului 
publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 
10 Buzău 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Turismului. 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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23.  Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul 
de marketing şi promovare 
turistică 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de 
informare turistică în localitatea 
Pietroasele, Judeţul Buzău.  
 
 
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 
dezvoltare și strategie 
economică şi Comisia pentru 
dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
şi privatizare din cadrul 
Senatului 
Dorin-Valeriu Bădulescu, 
senator PMP 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de 
informare turistică în localităţile 
cu potenţial turistic demonstrat 
vor furniza informaţii complete 
atât turiştilor interesaţi, cât şi 
intermediarilor, ceea ce  
contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului 
arhitectural şi cultural în 
vederea creşterii accesului 
publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 
10 Buzău 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Turismului. 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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24.  Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul 
de marketing şi promovare 
turistică 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de 
informare turistică în localitatea 
Merei, Judeţul Buzău.  
 
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 
dezvoltare și strategie 
economică şi Comisia pentru 
dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
şi privatizare din cadrul 
Senatului 
Dorin-Valeriu Bădulescu, 
senator PMP 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de 
informare turistică în localităţile 
cu potenţial turistic demonstrat 
vor furniza informaţii complete 
atât turiştilor interesaşi, cât şi 
intermediarilor, ceea ce  
contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului 
arhitectural şi cultural în 
vederea creşterii accesului 
publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 
10 Buzău 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Turismului. 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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25.  Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul 
de marketing şi promovare 
turistică 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de 
informare turistică în localitatea 
Tisău, Judeţul Buzău.  
 
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 
dezvoltare și strategie 
economică şi Comisia pentru 
dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
şi privatizare din cadrul 
Senatului 
Dorin-Valeriu Bădulescu, 
senator PMP 

 
Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de 
informare turistică în localităţile 
cu potenţial turistic demonstrat 
vor furniza informaţii complete 
atât turiştilor interesaţi, cât şi 
intermediarilor, ceea ce  
contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului 
arhitectural şi cultural în 
vederea creşterii accesului 
publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 
10 Buzău 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Turismului. 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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26.  Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul 
de marketing şi promovare 
turistică 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de 
informare turistică în localitatea 
Topliceni, Judeţul Buzău.  
 
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 
dezvoltare și strategie 
economică şi Comisia pentru 
dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
şi privatizare din cadrul 
Senatului 
Dorin-Valeriu Bădulescu, 
senator PMP 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de 
informare turistică în localităţile 
cu potenţial turistic demonstrat 
vor furniza informaţii complete 
atât turiştilor interesaţi, cât şi 
intermediarilor, ceea ce  
contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului 
arhitectural şi cultural în 
vederea creşterii accesului 
publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ȘI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 
10 Buzău 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Turismului. 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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27.  Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul 
de marketing şi promovare 
turistică 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de 
informare turistică în localitatea 
Glodeanu Siliştea, Judeţul 
Buzău.  
 
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 
dezvoltare și strategie 
economică şi Comisia pentru 
dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
şi privatizare din cadrul 
Senatului 
Dorin-Valeriu Bădulescu, 
senator PMP 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de 
informare turistică în localităţile 
cu potenţial turistic demonstrat 
vor furniza informaţii complete 
atât turiştilor interesaţi, cât şi 
intermediarilor, ceea ce  
contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului 
arhitectural şi cultural în 
vederea creşterii accesului 
publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 
10 Buzău 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Turismului. 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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28.  Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul 
de marketing şi promovare 
turistică 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3/59 cu 100 mii lei pentru 
realizarea unui centru de 
informare turistică în localitatea 
Smeeni, Judeţul Buzău.  
 
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 
dezvoltare și strategie 
economică şi Comisia pentru 
dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
şi privatizare din cadrul 
Senatului 
Dorin-Valeriu Bădulescu, 
senator PMP 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de 
informare turistică în localităţile 
cu potenţial turistic demonstrat 
vor furniza informaţii complete 
atât turiştilor interesaţi, cât şi 
intermediarilor, ceea ce  
contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului 
arhitectural şi cultural în 
vederea creşterii accesului 
publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Obiectivul final este 
dezvoltarea turismului în zona 
Buzău-Vrancea.  
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumei de 100 mii lei din suma 
prevăzută pentru anul 2018 în 
SUME ALOCATE DIN 
IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 
SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ŞI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 
10 Buzău 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Turismului. 
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29.  Ministerul Turismului 

Anexa nr. 3/59 

Capitolul 3. PRIORITĂŢI 
STRATEGICE PE TERMEN 
MEDIU ALE 
ORDONATORULUI 

Program bugetar 1: Programul 
de dezvoltare a produselor 
turistice 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Dezvoltarea staţiunii 
turistice de agrement Sărata 
Monterou” cu suma de 500 mii 
lei, comuna Merei, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 
dezvoltare și strategie 
economică şi Comisia pentru 
dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
şi privatizare din cadrul 
Senatului 
Dorin-Valeriu Bădulescu, 
senator PMP 

Se solicită alocarea sumei 
pentru acţiunea de reabilitarea 
şi modernizarea în vederea 
redeschiderii vechilor bazine cu 
apă, cu tradiţie în curele şi 
tratamentele turiştilor în 
staţiunea Sărata Monteoru, 
comuna Merei. 
Prin hotărârea de Guvern nr. 
926 din 8 decembrie 2016, 
staţiunea Sărata Monteoru a 
primit statutul de „staţiune 
balneoclimaterică”.  Noul statut 
motivează alocarea de fonduri 
pentru dezvoltarea staţiunii.   
 
Ea se află la 14 kilometri de 
municipiul Buzău, fiind situată 
în comuna Merei.  Este 
renumită pentru izvoarele cu 
ape minerale sărate, iodurate, 
bromurate, magneziene, 
sulfuroase, calcice şi pentru 
nămolul mineral de depunere 
din izvoarele naturale 
sulfuroase. 
 
Localitatea este cunoscutã şi 
pentru cultura Monteoru, o 
culturã arheologicã datând din 
epoca bronzului, reprezentatã 
printr-o mare aşezare aflatã în 
apropiere de marginea de est a 
satului de astãzi, pe dealul 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  
acestora  institutii pe  anul  
2018 
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Cetãţuia. Staţiunea a avut 
perioada de glorie pânã la al 
Doilea Rãzboi Mondial, fiind 
distrusã dupã instaurarea 
regimului comunist şi 
confiscarea proprietãţii. 
Pentru a putea dobândi noul 
statut, localitatea a trecut printr-
o serie de transformări: în 2015, 
o investiţie de peste 1 milion de 
euro derulată din fonduri 
europene propulsa staţiunea 
Sărata Monteoru în topul 
destinaţiilor de lux. 
În 2016, staţiunea s-a îmbogăţit 
cu o sală de sport şi cu un parc 
de aventură. Parcul de 
aventură a fost amenajat la 
capătul staţiunii Sărata 
Monteoru, chiar în mijlocul 
pădurii. Investiţia se ridică la 
aproximativ 100 de mii de euro 
şi a fost suportată în mare parte 
de către Consiliul Judeţean. 
Sursa: diminuarea cu suma de 
500 mii lei a bugetului 
Ministerului Finanţelor Publice, 
Acţiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Cap.5001, Grupa 30, 
titlul III Dobânzi, credite 
bugetare 

30.  Ministerul Turismului 
Anexa nr. 3/59 

Capitolul 3. PRIORITĂŢI 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
Anexa nr. 3/59 

Potentialul zonei ramane 
neexploatat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
-Sursa de finanţare menţionată 
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STRATEGICE PE TERMEN 
MEDIU ALE 

ORDONATORULUI 

Program bugetar 1: Programul 
de dezvoltare a produselor 
turistice 

Cu 300,000RON pt o baza de 
tratament in mun. Gherla, jud. 
Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 
dezvoltare și strategie 
economică şi Comisia pentru 
dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
şi privatizare din cadrul 
Senatului 
Senator PMP Lungu Vasile 
Cristian 

 
 
 
 
 
 
Sursa: diminuarea cu suma de 
500 mii lei a bugetului 
Ministerului Finanţelor Publice, 
Acţiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Cap.5001, Grupa 30, 
titlul III Dobânzi, credite 
bugetare  
 

nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  le revin  
acestora  institutii pe  anul  
2018 
 

31.  Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul 
de marketing şi promovare 

turistică 

 
Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr.  
3 / 15 / 02 cu suma de 100 mii 
lei  pentru realizarea unui 
centru de informare turistica in 
com. Marisel, jud. Cluj 
 
 
Autori: 
Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 

Motivaţia amendamentului: 
înfiinţarea centrelor de 
informare turistică în localităţile 
cu potenţial turistic demonstrat 
vor furniza informaţii complete 
atât turiltilor interesaşi, cât şi 
intermediarilor, ceea ce  
contribuie la valorificarea 
turistică a patrimoniului 
arhitectural şi cultural în 
vederea creşterii accesului 
publicului şi a numărului 
vizitatorilor. Acest centru turistic 
este vital pentru turismul din 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Turismului. 
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Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru 
dezvoltare și strategie 
economică şi Comisia pentru 
dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
şi privatizare din cadrul 
Senatului 
Senator PMP Lungu Vasile 
Cristian 

zona muntilor Apuseni si care 
va deservi si comunele 
invecinate si ajuta la crearea 
traseelor turistice necesare unei 
zone cu potential turistic 
precum Munitii Apuseni. 
Necesitatea adoptării acestui 
amendament este dată de 
prevederile programului de 
guvernare 2017-2020, Capitolul 
Turism.   
 
Sursa de finanţare: 
Realocarea sumei de 100 mii 
lei din suma prevăzută pentru 
anul 2018 în SUME ALOCATE 
DIN IMPOZITUL PE VENIT ȘI 
DIN SUME DEFALCATE DIN 
TAXA PE VALOAREA 
ADĂUGATĂ PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ȘI 
ESTIMĂRI 2019-2021- poziţia 
13 Cluj – ANEXA 7 

 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/60 Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa nr. 3/60  
3/60 Ministerul pentru Mediul 
de Afaceri, Comerț și 
Antreprenoriat 

Se propune alocarea unui 
volum de credite de 
angajament de 40 milioane lei 
(fata de cele 25 mil lei 
prevazute), credite de 
angajament care sunt necesare 
pentru derularea actiunilor din 
partea a II-a a anului 2018 ( dar 
care trebuie prinse in bugetul 
initial si nu la rectificarea 
bugetara pentru ca targurile si 
misiunile economice finantate 
din aceste fonduri se 
organizeaza cu cel putin 6 luni 
in avans fata de data 
desfasurarii lor si deci, este 
tardiv sa asteptam rectificarea 
bugetara din vara 2018). 
 
Autor:  
Senator Eugen-Orlando 
Teodorovici 

  Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
nici aprobată făra stabilirea 
sursei de finantare”.. 

 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/61 Ministerul Cercetării și Inovării 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 

 
Amendamente admise de Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
 

1.  Ministerul Cercetării și Inovării - 
Anexa 3/61 
Capitol 5301 Cercetare 
fundamentală și cercetare 
dezvoltare, 
Titlul 55 Alte transferuri, 
Articol 01 Transferuri interne, 
Alineat 48 Finanțarea 
proiectelor de cercetare-
dezvoltare 

Suplimentare credite bugetare 
cu suma de 250.000 mii lei. 
Suplimentare credite de 
angajament cu suma de 
250.000 mii lei. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
şi Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat neafiliat Cîmpeanu 
Sorin Mihai 
 

Motivare: Finanțarea publică 
este esenţială pentru 
dezvoltarea capacităţii 
sistemului naţional CDI şi 
pentru a determina creșterea 
investițiilor în cercetare în 
interes propriu din partea 
sectorului privat, conform țintei 
pentru cheltuieli CD de 2% din 
PIB în 2020, în structura 1% 
fonduri publice și 1% fonduri 
private. Pentru a atinge 1% 
fonduri publice este necesară o 
creștere de cca 3 ori a nivelului 
actual al fondurilor publice 
investite pentru CD și de cca 6 - 
7 ori a celor private. Noua 
Strategie Naţională de 
Cercetare, Dezvoltare şi 
Inovare 2014-2020 (SN CDI 
2020), aprobată prin HG 
929/2014, susţine rolul strategic 
şi poziţia prioritară a 
domeniului, ca motor al creşterii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
de finanțare nu poate fi avută în 
vedere; bugetul propus la 
Ministerul Finanțelor Publice, 
Capitol 54.01 Alte servicii 
publice generale, Titlul 59 Alte 
cheltuieli, Articolul 17 
Despăgubiri civile, a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
plata despăgubirilor civile 
aferente legilor de restituire a 
proprietăților,  precum şi 
obligaţiile băneşti ale statului 
român, născute din aplicarea 
Convenţiei europene a 
drepturilor omului şi constatate 
prin acorduri de soluţionare 
amiabilă, prin decizii ale 
Comitetului Miniştrilor 
Consiliului Europei şi hotărâri 
ale Curţii Europene a 
Drepturilor Omului.  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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competitivității econo-mice. 
Dorim continuarea și finanțarea 
proiectelor încheiate în 2016-
2017  în valoare de 650.000 mii 
lei, plus proiectele care sunt în 
faza de contractare după 
afișarea rezultate-lor, cu 
necesar estimat la cca. 170 mil. 
lei. Lansarea de noi competiții  
50 mil. lei pentru sprijinirea 
proiectelor majore de cercetare. 
Centrul Internațional de Studii 
Avansate a Sistemelor         
(DANUBIUS-RI). Laserul de la 
Măgurele Extreme Light 
Infrastructure; sprijinirea 
realizării unui sistem de tip 
ERIC. Programe/proiecte de 
cercetare Susținerea cooperării 
dintre Internațional Atomic 
Energy Agency în Vienna (AIEA 
Viena) și Regia Autonomă 
Tehnologii pentru Energia 
Nucleară - Institutul de 
Cercetări Nucleare Mioveni 
(RATEN –ICN) în domeniul 
Suportului Tehnic și Științific 
pentru Statele Membre IAEA în 
ceea ce priveşte Securitatea 
Nucleară, cooperare definită în 
baza înţelegerii de tip Practical 
Arrangements semnate între 
părţi. 
Sursa de finanțare: Ministerul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Finanțelor Publice, Capitol 
54.01 Alte servicii publice 
generale, Titlul 59 Alte 
cheltuieli, Articolul 17 
Despăgubiri civile. Având în 
vedere execuția pe anul 2017 la 
acest capitol în sumă de 
1.017.945 mii lei și bugetul 
propus de 1.683.192 mii lei, se 
constată o creștere de 65.35% 
și o parte din această creștere 
să meargă la cercetare, capitol 
5301 MCI. 

2.  Ministerul Cercetării și Inovării 
Anexa 3/61 
Capitol 5301 Cercetare 
fundamentală și cercetare 
dezvoltare, 
Titlul 55 Alte transferuri, 
Articol 02 Transferuri curente în 
străinătate (către organizații 
internaționale) 
Alineat 02 Contribuții și cotizații 
la organisme internaționale 

Suplimentare credite bugetare 
cu suma de 50.000 mii lei. 
Suplimentare credite de 
angajament cu suma de 50.000 
mii lei 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
şi Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor  
  
Deputat neafiliat Cîmpeanu 
Sorin Mihai 
 

Motivare: România este 
implicată în prezent în 
programe și proiecte 
internaţionale de mare 
anvergură. În primul rând este 
vorba de participarea la 
Programul CDT Orizont 2020 al 
UE. În același timp, reamintim 
faptul că România este în curs 
de aderare la CERN (va obține 
calitatea de membru plin CERN 
în octombrie anul viitor) și este 
membru plin la ESA din 2010. 
În prezent România participă la 
opt dintre experimentele cu 
regim de unicat exclusiv la nivel  
mondial, care  se desfășoară la 
acceleratorul LHC de la CERN. 
Cotizația pe care țara noastră 
trebuie să o plătească la CERN 
este anul acesta la nivelul de 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
de finanțare nu poate fi avută în 
vedere; bugetul propus la 
Ministerul Finanțelor Publice, 
Capitol 54.01 Alte servicii 
publice generale, Titlul 59 Alte 
cheltuieli, Articolul 17 
Despăgubiri civile, a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
plata despăgubirilor civile 
aferente legilor de restituire a 
proprietăților,  precum şi 
obligaţiile băneşti ale statului 
român, născute din aplicarea 
Convenţiei europene a 
drepturilor omului şi constatate 
prin acorduri de soluţionare 
amiabilă, prin decizii ale 
Comitetului Miniştrilor 
Consiliului Europei şi hotărâri 
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11,12 mil CHF, iar anul viitor se 
va situa în jurul a 8,5 mil CHF 
(calculele sunt efectuate de 
CERN). În calitate de membru 
al Agenţiei Spaţiale Europene – 
ESA, ţara noastră participă la 
programele obligatorii ale 
agenției și se pregătește pentru 
participarea la programele 
opționale pe care ESA le 
promovează (HG în curs de 
aprobare). De asemenea, 
România a devenit recent al 12-
lea stat European fondator al 
Staţiei Spaţiale Internaţionale 
(şi al 16-lea în lume). 
Participarea la programele ESA 
se realizează în regim de retur 
echitabil (fair return) care, până 
în prezent, asigură României o 
rată de returnare de peste 80%. 
Cotizația pe care țara noastră 
trebuie să o plătească la ESA, 
pentru programele obligatorii și 
cele opționale) se ridică anul 
acesta la cca 30,02 mil euro 
(cca 7,22 mil euro pentru 
programe obligatorii și 22,81 mil 
euro pentru programe 
opționale, pentru care nu este 
încă aprobată baza legală şi nu 
s-a adunat la necesarul de 
fonduri bugetare pe acest an), 
iar anul viitor la cca 22,6 mil 

ale Curţii Europene a 
Drepturilor Omului.  
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- 5 - 

euro (7,2 mil euro pentru 
programe obligatorii și 15,4 mil 
euro pentru programe 
opţionale). 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Finanțelor Publice, Capitol 
54.01 Alte servicii publice 
generale, Titlul 59 Alte 
cheltuieli, Articolul 17 
Despăgubiri civile. Având în 
vedere execuția pe anul 2017 la 
acest capitol în sumă de 
1.017.945 mii lei și bugetul 
propus de 1.683.192 mii lei, se 
constată o creștere de 65.35% 
și o parte din aceasta creștere 
să meargă la cercetare, capitol 
53.01 MCI. 

3.  Ministerul Cercetării și Inovării - 
Anexa 3/61 
Capitol 5301 Cercetare 
fundamentală și cercetare 
dezvoltare, 
Titlul 55 Alte transferuri, 
Articol 01 Transferuri interne, 
Alineat 13 Programe de 
dezvoltare 

Suplimentare credite bugetare 
cu suma de 100.000 mii lei. 
Suplimentare credite de 
angajament cu suma de 
100.000 mii lei. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
şi Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor  
Deputat neafiliat Cîmpeanu 
Sorin Mihai 
 

Motivare: Dorim asigurarea 
întreținerii, exploatării și 
funcționării instalațiilor de 
interes național în cadrul cărora 
se desfășoară proiecte majore 
de cercetare. Menționam că 
mare parte din aceste 
infrastructuri sunt declarate 
infrastructuri critice. 
Infrastructura critică reprezintă 
un element, un sistem sau o 
componentă a acestuia care 
este esenţial pentru menţinerea 
funcţiilor vitale ale societăţii, a 
sănătăţii, siguranţei, securităţii, 
bunăstării sociale sau 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
de finanțare nu poate fi avută în 
vedere; bugetul propus la 
Ministerul Finanțelor Publice, 
Capitol 54.01 Alte servicii 
publice generale, Titlul 59 Alte 
cheltuieli, Articolul 17 
Despăgubiri civile, a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
plata despăgubirilor civile 
aferente legilor de restituire a 
proprietăților,  precum şi 
obligaţiile băneşti ale statului 
român, născute din aplicarea 
Convenţiei europene a 
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economice a persoanelor, şi a 
căror perturbare sau distrugere 
ar avea un impact semnificativ 
la nivel naţional ca urmare a 
incapacităţii de a menţine 
respectivele funcţii. 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Finanțelor Publice, Capitol 
54.01 Alte servicii publice 
generale, Titlul 59 Alte 
cheltuieli, Articolul 17 
Despăgubiri civile. Având în 
vedere execuția pe anul 2017 
se constată o creștere de 
65.35% și o parte din această 
creștere să meargă la 
cercetare, capitol 5301 MCI. 

drepturilor omului şi constatate 
prin acorduri de soluţionare 
amiabilă, prin decizii ale 
Comitetului Miniştrilor 
Consiliului Europei şi hotărâri 
ale Curţii Europene a 
Drepturilor Omului. 

4.  Anexa 3/61 - Ministerul 
Cercetării şi Inovării 
Capitol 5001, Grupa/Titlu 20, 
Art. 13: ”Pregătire profesională” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Majorarea bugetului Ministerului 
Cercetării şi Inovării cu suma 
40.000 mii lei pentru ”Pregătire 
profesională”.  
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
şi Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor  

Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților 

și Senat 

Motivare: Masteratul didactic. 
În acest an şcolar sunt 4.500 de 
cadre didactice fără calificare 
care au ajuns la catedră. PNL a 
susținut, în ultimii 6 ani, faptul 
că viitorii dascăli trebuie să 
beneficieze de Masteratul 
Didactic. Prin acest program de 
pregătire sunt încurajați tineri 
merituoși, ca să îmbrățișeze 
meseria de dascăl. Aceștia vor 
beneficia pe perioada 
masteratului de o bursă 
echivalentă unui salariu de 
debutant atât pe parcursul 
cursurilor teoretice, cât și în 
timpul practicii de specialitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Ministerul Cercetării și Inovării 
nu are temei legal pentru a 
finanța studii universitare. 
 
 Sursa propusă, respectiv 
aplicarea articolului 8 din Legea 
Educației Naționale nr. 1/2011 
(LEN), nu  poate fi avută în 
vedere, măsura prorogării 
termenului de aplicare a 
acestuia fiind aprobată prin 
OUG nr. 90/2017. Menționăm 
că  în situația în care în anul 
2018 s-ar aplica prevederile art. 
8 din LEN nr.1/2011, necesarul 

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/proiect_buget_2017/Anexa3/Ministerul_Cercetarii_Inovarii.pdf
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/proiect_buget_2017/Anexa3/Ministerul_Cercetarii_Inovarii.pdf
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Dacă nu vom pune în aplicare 
Masteratul Didactic, riscăm ca 
viitoarele generații să fie lipsite 
de dreptul de a beneficia de o 
școală de calitate, iar 
performanța și competitivitatea 
forței de muncă și implicit a 
bunăstării economice să aibă 
de suferit. Investiţia strategică 
în resursa umană presupune 
pregătirea unor cadre didactice 
profesioniste pentru disciplinele 
prevăzute în programul-cadru 
de învăţământ.  
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor din 
Anexa 3/25/02 ca urmare a 
implementării art. 8 a LEN 
1/2011. 

suplimentar de finanțare ar fi de 
39,55 miliarde lei (4,35% din 
PIB), reprezentând un impact 
major asupra deficitului 
bugetului general consolidat. 
 

5.  Anexa 3/61 - Ministerul 
Cercetării şi Inovării 
Capitol 5301, ”Cercetare 
Fundamentală și Cercetare 
Dezvoltare” 
 

Majorarea bugetului Ministerului 
Cercetării şi Inovării cu suma 
100.000 mii lei  pentru ” 
Cercetare Fundamentală și 
Cercetare Dezvoltare”.  
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
şi Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor  

Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților 

și Senat 

Creșterea finanțării pentru 
programele de cercetare 
competitivă. 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor din 
Anexa 3/25/02 ca urmare a 
implementării art. 8 a LEN 
1/2011. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
sursa propusă, respectiv 
aplicarea art. 8 din Legea 
Educației Naționale nr. 1/2011 
(LEN), nu  poate fi avută în 
vedere, măsura prorogării 
termenului de aplicare a 
acestuia fiind aprobată prin 
OUG nr. 90/2017 Menționăm că  
în situația în care în anul 2018 
s-ar aplica prevederile art. 8 din 
LEN nr.1/2011, necesarul 
suplimentar de finanțare ar fi de 
39,55 miliarde lei (4,35% din 

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/proiect_buget_2017/Anexa3/Ministerul_Cercetarii_Inovarii.pdf
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/proiect_buget_2017/Anexa3/Ministerul_Cercetarii_Inovarii.pdf
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PIB), reprezentând un impact 
major asupra deficitului 
bugetului general consolidat. 
 

6.  Anexa nr. 3/61/29,  
Ministerul Cercetării și Inovării 
COD OBIECTIV 1031, Cp. 
5301, CERCETARE 
FUNDAMENTALĂ ȘI 
CERCETARE-DEZVOLTARE 

Se propune suplimentarea 
bugetului alocat  finanțării 
cercetării fundamentale în 
domeniul laserelor la 
EXTREME LIGHT 
INFRASTRUCTURE - 
NUCLEAR PHYSICS (ELI-NP) 
din Măgurele cu suma de 1.000 
mii lei. 
 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului 
şi Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor  

Deputat Mihai Culeafa PNL 
Deputat Daniel Gheorghe 

PNL 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților 

și Senat 
 

Motivare: În prezent, economia 
mondială tinde să devină o 
economie a cunoașterii, în 
condițiile în care automatizarea 
câștigă teren an de an. În acest 
context, cercetarea 
fundamentală în domeniul 
științelor este cea care poate 
asigura viitorul economiei 
românești, astfel încât pe 
teritoriul țării noastre să poată 
funcționa centre de excelență, 
unde să se producă resursa 
cea mai prețioasă a economiei 
viitorului, anume 
informația/cunoașterea. Pentru 
a ne putea asigura că țara 
noastră este reprezentată așa 
cum se cuvine și rămâne un 
punct de reper într-un mediu 
extrem de competitiv la nivel 
european și global, investițiile 
trebuie făcute din timp. De 
aceea, consider că 
suplimentarea fondurilor pentru 
unul dintre cele mai importante 
centre științifice de pe teritoriul 
României este un obiectiv 
strategic. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
programul EXTREME LIGHT 
INFRASTRUCTURE - 
NUCLEAR PHYSICS (ELI-NP) 
este finanțat din fonduri externe 
nerambursabile aferente 
perioadei 2014-2020, potrivit 
graficului aprobat de către 
Comisia Europeană. 
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redistribuirea cu suma de 1.000 
mii lei din capitolul Bunuri și 
Servicii (Capitol 5001, art. 20) 
al bugetului Ministerului 
Cercetării și Inovării 

 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/62 Ministerul Apelor și Pădurilor 

 

Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 

 
Amendamente respinse de Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru mediu a Senatului 
 

1.  Ministerul Apelor și Pădurilor 
Anexa nr. 3/62 
 
Alte cheltuieli de investiții – 
Cheltuieli privind consolidări si 
intervenții pentru prevenirea si 
combaterea efectelor produse 
de acțiuni accidentale si 
calamități naturale 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Lucrări de Amenajare 
a cursului de apă Şieu din 
localitatea Şieu Sfintu, comuna 
Sintereag, judeţul Bistriţa 
Năsăud” cu suma de 133 mii lei 
 
Autori:  
Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
mediu a Senatului 
Deputat Ionuţ Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât se 
doreste scoaterea de sub 
efectul inundabilităţii a localităţii 
Şieu Sfântu în zona numită 
Rapa și astfel prevenirea 
efectelor devastatoare ale 
inundațiilor asupra comunității. 
 
 
 
Sursa de finanțare:  
Prin reditribuirea resurselor în 
cadrul Ministerului Apelor și 
Pădurilor. 

Se propune respingerea 

amendamentului, întrucât: 

Sursa de finantare nu poate fi 

avută în vedere întrucât nu se 

precizează pozițiile bugetare 

propuse a se diminua, ceea ce 

contravine prevederilor art. 17, 

alin. (3^1) din Legea privind 

finanțele publice nr. 500/2002, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, potrivit cărora 

„modificarea creditelor bugetare 

şi/sau de angajament, ca 

urmare a amendamentelor […], 

se face numai prin redistribuiri 

de sume între subdiviziuni ale 

clasificației bugetare”. 

Cheltuielile privind consolidările  

se includ în cadrul programelor 

de investiţii publice ale 

ordonatorilor principali de 

credite în sumă globală în 
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cadrul poziţiei C – „Alte 

cheltuieli de investiţii” și se 

detaliază prin liste separate de 

către ordonatorul principal de 

credite. 

2.  Ministerul Apelor și Pădurilor 
Anexa nr. 3/62 
 
Alte cheltuieli de investiții – 
Cheltuieli privind consolidări şi 
intervenții pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor produse 
de acţiuni accidentale şi 
calamități naturale 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Regularizare Vale şi 
pârâuri în comuna Dumitra, 
judeţul Bistriţa Năsăud” cu 
suma de 500 mii lei  
 
Autori:  
Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
mediu a Senatului 
Deputat Ionuţ Simionca- Grupul 
PMP 
 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât se 
doreşte scoaterea de sub 
efectul inundabilităţii a localităţii 
Dumitra și astfel prevenirea 
efectelor devastatoare ale 
inundațiilor asupra comunității. 
 
 
 
Sursa de finanțare:  
Prin reditribuirea resurselor în 
cadrul Ministerului Apelor și 
Pădurilor. 

Se propune respingerea 

amendamentului, întrucât: 

Sursa de finantare nu poate fi 

avută în vedere întrucât nu se 

precizează pozițiile bugetare 

propuse a se diminua, ceea ce 

contravine prevederilor art. 17, 

alin. (3^1) din Legea privind 

finanțele publice nr. 500/2002, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, potrivit cărora 

„modificarea creditelor bugetare 

şi/sau de angajament, ca 

urmare a amendamentelor […], 

se face numai prin redistribuiri 

de sume între subdiviziuni ale 

clasificației bugetare”. 

Cheltuielile privind consolidările  

se includ în cadrul programelor 

de investiţii publice ale 

ordonatorilor principali de 

credite în sumă globală în 

cadrul poziţiei C – „Alte 

cheltuieli de investiţii” și se 

detaliază prin liste separate de 
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către ordonatorul principal de 

credite. 

3.  Anexa 3/62/02  
Ministerul Apelor si Padurilor 
Cap 7001, Subcapitol 05, 
Paragraf 02 - Amenajari 
hidrotehnice 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 100.000 mii lei pentru 
"Amenajare râu Trotuș și 
afluenți pe tronsonul Ghimes – 
Urechești"  
 
Autori: 
Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
mediu a Senatului 
Deputat PNL Tudoriţa Lungu  
Deputat PNL Palăr Ionel 
Senator PNL Daniel Fenechiu 
 
 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Dupa inundatiile din 2005 si 
2006 Guvernul României a luat 
decizia de a regulariza albia 
raului Trotus. Studiul de 
Fezabilitate, elaborat in anul 
2006, viza recalibrarea a 
110,975 de kilometri de albie, 
respectiv construirea a 101,175 
de kilometri de aparari de mal. 
Durata mare de timp necesara 
pentru procedura de achizitie 
publica de atribuire a 
contractului de proiectare si 
executie, precum si valoarea 
redusa a fondurilor cu care a 
demarat proiectul, au facut ca 
primele lucrari de anvergura sa 
demareze abia la 3 ani de la 
inundatiile, in 2009. Contractul 
de proiectare si executie a 
lucrarilor prevede un termen de 
120 de luni, adica 10 ani, 
pentru finalizare. Valoarea 
initiala a lucrarilor s-a ridicat la 
338 de milioane lei.  
 
Sursa de finantare:  
Prin redistribuirea sumelor 
prevăzute la Anexa  3/62/02, 
Cap. 5001, Grupa 20 Titlul II 
Bunuri și Servicii; Grupa 58, 

Se propune respingerea 

amendamentului, întrucât: 

Sursa de finantare nu poate fi 

avută în vedere întrucât nu se 

precizează pozițiile bugetare 

propuse a se diminua, ceea ce 

contravine prevederilor art. 17, 

alin. (3^1) din Legea privind 

finanțele publice nr. 500/2002, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, potrivit cărora 

„modificarea creditelor bugetare 

şi/sau de angajament, ca 

urmare a amendamentelor […], 

se face numai prin redistribuiri 

de sume între subdiviziuni ale 

clasificației bugetare”. 

Potrivit legislației în vigoare se 

interzice ordonatorilor principali 

de credite ai bugetului de stat 

să efectueze virări de credite 

bugetare şi credite de 

angajament de la titlul 58 

"Proiecte cu finanţare din 

fonduri externe nerambursabile 

aferente cadrului financiar 2014 

- 2020" la celelalte titluri de 

cheltuieli din cadrul aceluiaşi 
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Titlul X, proiecte cu finanțare 
din fonduri externe 
nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014/2020; 
Grupa 71, Titlul XIII Active 
nefinanciare 

capitol sau la alte capitole 

bugetare, cu excepţia virărilor 

de credite bugetare şi credite de 

angajament care pot fi efectuate 

pe tot parcursul anului de la 

titlul 58 "Proiecte cu finanţare 

din fonduri externe 

nerambursabile aferente 

cadrului financiar 2014 - 2020". 

Cheltuielile privind consolidările  
se includ în cadrul programelor 
de investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii” și se 
detaliază prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
 

4.  Anexa 3/62/02 Ministerul 
Apelor si Padurilor Cap 7001, 
Subcapitol 05, Paragraf 02 -
 Amenajari hidrotehnice 

 

Se propune suplimentarea cu 
2.100 mii lei pentru obiectivul 
Refacerea capacitatii de 
tranzitare a acumularii Lac de 
Redresare aval captare UHE 
Bacau 2. Amplasament: Bacău, 
jud. Bacau 

Autori: 
Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Lucrarile de decolmatare a 
lacului de acumulare in jurul 
insulei de agrement Bacau au 
inceput în data de 21 mai 2015. 
Obiectivul de investitii a fost 
promovat de căre Administrația 
Bazinală de Apă Siret, dar, in 
momentul de fata, executia este 
intrerupta din lipsă de fonduri. 
Pentru anul 2017 sunt necesari 
2.100 mii lei. 

Se propune respingerea 

amendamentului, întrucât: 

Sursa de finantare nu poate fi 

avută în vedere întrucât nu se 

precizează pozițiile bugetare 

propuse a se diminua, ceea ce 

contravine prevederilor art. 17, 

alin. (3^1) din Legea privind 

finanțele publice nr. 500/2002, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, potrivit cărora 
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mediu a Senatului 
Deputat PNL Tudoriţa Lungu 
Deputat PNL Palăr Ionel 
Senator PNL Daniel Fenechiu 
 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

 

  

Sursa de finantare:  
Prin redistribuirea sumelor 
prevăzute la Anexa  3/62/02, 
Cap. 5001, Grupa 58, Titlul X, 
proiecte cu finanțare din fonduri 
externe nerambursabile 
aferente cadrului financiar 
2014/2020; 

„modificarea creditelor bugetare 

şi/sau de angajament, ca 

urmare a amendamentelor […], 

se face numai prin redistribuiri 

de sume între subdiviziuni ale 

clasificației bugetare”. 

Potrivit legislației în vigoare se 

interzice ordonatorilor principali 

de credite ai bugetului de stat 

să efectueze virări de credite 

bugetare şi credite de 

angajament de la titlul 58 

"Proiecte cu finanţare din 

fonduri externe nerambursabile 

aferente cadrului financiar 2014 

- 2020" la celelalte titluri de 

cheltuieli din cadrul aceluiaşi 

capitol sau la alte capitole 

bugetare, cu excepţia virărilor 

de credite bugetare şi credite de 

angajament care pot fi efectuate 

pe tot parcursul anului de la 

titlul 58 "Proiecte cu finanţare 

din fonduri externe 

nerambursabile aferente 

cadrului financiar 2014 - 2020". 

Cheltuielile privind consolidările  
se includ în cadrul programelor 
de investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în 
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cadrul poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii” și se 
detaliază prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

5.  Anexa 3/62/ 
Ministerul Apelor și Pădurilor 
Capitol 7001, Subcapitol 05, 
Paragraf 02 – Amenajări 
hidrotehnice 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/62/ Ministerul Apelor și 
Pădurilor Capitol 7001, 
Subcapitol 05, Paragraf 02 – 
Amenajări hidrotehnice cu 
suma de  42.170 mii lei pentru 
derularea proiectului privind 
amenajarea râului Milcov pe 
sector aval Golești – confluență 
cu răul Putna, jud. Vrancea, 
aprobat prin HG nr. 
549/25.05.2011  
 
 
 
Autori: 
Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
mediu a Senatului 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Cătălin Dumitru TOMA - 
Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Proiectul care se desfășoară 
prin Ministerul Apelor și 
Pădurilor se referă la 
amenajarea râului Milcov pe 
sector aval Golești – confluența 
cu râul Putna, jud. Vrancea, 
aprobat prin HG nr. 
549/25.05.2011 și este în 
valoare de 51.754.319 lei. Se 
vor executa apărări de mal în 
lungime de 10790 ml și diguri 
de protecție cu o lungime de 
3800 ml. În perioada 2005-2016 
în bazinul hidrografic al râului 
Milcov, au avut loc precipitații 
de importanța deosebită. 
In urma acestor debite, s-au 
format viituri care au pun în 
pericol case și gospodării 
precum și căi de acces catre 
localitățile riverane aferente 
acestui curs de apă. 
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de 
42.170 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/65 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE – ACȚIUNI 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanțare nu poate fi 
avuta în vedere întrucât sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru Ministerul Finanțelor 
Publice – Acțiuni Generale au 
fost stabilite in raport cu 
sarcinile ce-i revin acestei 
instituţii in anul 2018. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2018 ar periclita misiunea 
acesteia. 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar în cursul anului, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 7 - 

GENERALE/Capitol 
5000/Grupa30/TITLUL  III 
DOBÂNZI 

6.  Anexa 3/62/ 
Ministerul Apelor și Pădurilor 
Capitol 7001, Subcapitol 05, 
Paragraf 02 – Amenajări 
hidrotehnice 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/62/ Ministerul Apelor și 
Pădurilor Capitol 7001, 
Subcapitol 05, Paragraf 02 – 
Amenajări hidrotehnice cu 
suma de  2.000 mii lei pentru 
lucrări de îndiguire pe marginea 
râului Milcov, comuna Broșteni. 
Judetul Vrancea. 
 
Autori: 
Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
mediu a Senatului 
Cătălin Dumitru TOMA 
Senator PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 

Comuna Broșteni este o 
comună mică, cu o populație de 
circa 2000 locuitori. Nu sunt 
investiții în zonă, iar contribuția 
la bugetul local este foarte 
mică. Insă, comuna este situată 
pe marginea râului Milcov, fiind 
înundată de fiecare data când 
râul se umflă, existând 4 puncte 
periculoase pe o lungime totală 
de 4,5 km. In ultimii ani, din 
cauza distrugerilor provocate 
de inundații o parte din 
populație a fost stramutată în 
Odobești, orașul vecin 
comunei. Necesitatea unor 
lucrări de îndiguire sau 
consolidare este importantă.  
 
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de 
2.000 mii lei sumele alocate la 
Anexa 3/62/ 
Ministerul Apelor și Pădurilor 
Capitol 5000/Grupa 59 Titlul XI 
ALTE CHELTUIELI 
   

Se propune respingerea 

amendamentului, întrucât: 

Sursa de finantare nu poate fi 

avută în vedere întrucât nu se 

precizează pozițiile bugetare 

propuse a se diminua, ceea ce 

contravine prevederilor art. 17, 

alin. (3^1) din Legea privind 

finanțele publice nr. 500/2002, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, potrivit cărora 

„modificarea creditelor bugetare 

şi/sau de angajament, ca 

urmare a amendamentelor […], 

se face numai prin redistribuiri 

de sume între subdiviziuni ale 

clasificației bugetare”. 

Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar în cursul anului, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 

7.  Anexa 3/62 
Ministerul Apelor și Pădurilor 
 
7000 01 Partea a IV-a 
SERVICII SI DEZVOLTARE 
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU 
SI APE 
 
05 Alimentare cu apa si 
amenajari hidrotehnice 
02 Amenajari hidrotehnice 
 
Propuneri 2018….230.643 mii 
lei 

 Solicităm suma ca fiind 
necesară finalizării lucrărilor la 
obiectivul: 
 
”Amenajarea râului Someşul 
Mic în municipiul Cluj-Napoca”, 
județul Cluj 
 
  
Propuneri 2018…..200.000 mii 
lei 
 
Autori: 
Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
mediu a Senatului 
Faragó Petru, Csoma Botond, 
Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Tánczos Barna, László Attila – 
senatori UDMR 
 
Stamatian Florin, Oros Adrian, 
Moldovan Sorin - deputaţi PNL 
Grupurile Parlamentare reunite 
ale PNL 
 

Lucrările de deviere ale albiei 
Someșului, în continuarea celor 
de consolidare a albiei sale, 
este necesară dezvoltării 
Aeroportului Internațional 
Avram Iancu. 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acțiuni generale 
economice și comerciale și de 
muncă 
01 Acțiuni generale economice 
și comerciale 
12 Ajutoare de stat 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Sursa de finanțare nu poate fi 
avuta în vedere întrucât sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru Ministerul Finanțelor 
Publice – Acțiuni Generale au 
fost stabilite in raport cu 
sarcinile ce-i revin acestei 
instituţii in anul 2018. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2018 ar periclita misiunea 
acesteia. 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar în cursul anului, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 

8.  Ministerul Apelor și Pădurilor 
Cod obiectiv 2/Anexa 
nr.3/62/29/ pg.3,  

Alocarea sumei de 10.000 mii 
lei pentru achiziția de 
echipamente electronice de 

Cubarea materialului lemnos în 
diferite faze, inventarierea 
arborilor în pădure, pe picior 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
Potrivit legislației în vigoare se 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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cubare/măsurare a lemnului cu 
transmitere automată a datelor 
prin GPS și drone pentru paza 
și protecția pădurilor. 
 
Autori: 
Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
mediu a Senatului 
Grupul Parlamentar USR 
 
 
 

sau buștean precum și 
inventarierea masei lemnoase 
în depozite se face cu mijloace 
rudimentare folosite de 
biometria forestieră de mai bine 
de 180 de ani. Prin folosirea kit-
urilor de evaluare a masei 
lemnoase, kit-uri care includ 
clupele forestiere electronice și 
folosesc transmiterea online, 
automată a datelor sunt 
eliminate erorile de cubare 
sistemice care pot ajunge până 
la 10% din volumul total al 
masei lemnoase prin 
subevaluare, reprezentând 
valoric peste 300.000 mii lei. 
Achiziția de drone reduce 
substanțial amprenta ecologică 
a activității de pază, asigură o 
vedere amplă asupra 
suprafețelor administrate, poate 
avertiza asupra factorilor de 
dezechilibru ecologic și poate 
preveni pagubele datorate 
fenomenelor naturale sau 
activității infracționale în fondul 
forestier.  
 
Sursa de finanțare: Se va 
diminua cu 10.000 mii lei suma  
alocată la Capitolul 8301, 
Grupa 58, Articolul 02, Alineat 
01Finanțare națională II 

interzice ordonatorilor principali 
de credite ai bugetului de stat 
să efectueze virări de credite 
bugetare şi credite de 
angajament de la titlul 58 
"Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile 
aferente cadrului financiar 2014 
- 2020" la celelalte titluri de 
cheltuieli din cadrul aceluiaşi 
capitol sau la alte capitole 
bugetare, cu excepţia virărilor 
de credite bugetare şi credite de 
angajament care pot fi efectuate 
pe tot parcursul anului de la 
titlul 58 "Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe 
nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014 - 2020". 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar în cursul anului, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 
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crt. 

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

 

- 10 
- 

Credite bugetare. 
 
Destinație: 8301710103 
Capitolul 8301, Grupa71, Titlul 
XIII, Articol 01, Alineat 02 
Mașini, echipamente și 
mijloace de transport.  

9.  Ministerul Apelor și Pădurilor 
Anexa nr.3/62/28 pg. 29 

Alocarea sumei de 10.000 mii 
lei pentru finanțarea lucrărilor 
de împădurire. 
 
Autori: 
Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
mediu a Senatului 
Grupul Parlamentar USR 

Suplimentarea sumei deja 
alocate de 35.000 mii lei cu 
10.000 mii lei este necesară 
deoarece preluarea în pază și 
administrare silvică a 
suprafețelor forestiere fără 
contracte de administrare 
silvică în anii precedenți impune 
executarea de lucrări de 
împădurire care inițial vor fi 
suportate de la bugetul statului. 
Aceste suprafețe intră în paza 
ocoalelor silvice nominalizate 
prin completarea adusă Codului 
silvic Legea 46/2008 prin Legea 
175/2017.Suprafețele forestiere 
aflate în prezent fără contracte 
de administrare sau pază sunt 
suprafețe cu păduri brăcuite 
sau care au fost parcurse cu 
tăieri ilegale și necesită lucrări 
de împădurire sau completări în 
vederea atingerii compoziției țel 
la vârsta exploatabilității. 
 
Sursa de finanțare: Se va 
diminua cu 10.000 mii lei suma  

Se propune respingerea 

amendamentului, întrucât: 

Sursa de finantare nu poate fi 

avută în vedere întrucât nu se 

precizează pozițiile bugetare 

propuse a se diminua, ceea ce 

contravine prevederilor art. 17, 

alin. (3^1) din Legea privind 

finanțele publice nr. 500/2002, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, potrivit cărora 

„modificarea creditelor bugetare 

şi/sau de angajament, ca 

urmare a amendamentelor […], 

se face numai prin redistribuiri 

de sume între subdiviziuni ale 

clasificației bugetare”. 

Suma de 35.000 mii lei este 

alocată Ministerului Apelor și 

Pădurilor în baza Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 

115/2011 privind stabilirea 

cadrului instituţional şi 

autorizarea Guvernului, prin 
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alocată la Capitolul 8301, 
Grupa 55, Articolul 01, Alineat 
A. Transferuri interne. 
 
Destinație: 8301550155 
Capitolul 8301, Grupa55, Titlul 
VII, Articol 01, Alineat 55 
transferuri pentru finanțarea 
lucrărilor de împădurire. 
 

Ministerul Finanţelor Publice, de 

a scoate la licitaţie certificatele 

de emisii de gaze cu efect de 

seră atribuite României la 

nivelul Uniunii Europene. 

Potrivit art. 15 din OUG 

115/2011, sumele rămase 

neutilizate la sfârşitul anului 

bugetar, determinate ca 

diferenţă dintre veniturile 

încasate şi plăţile efectuate, se 

virează de către ministerele 

beneficiare din contul de 

venituri ale bugetului de stat în 

care au fost încasate într-un 

cont de disponibil deschis pe 

numele acestora la Trezoreria 

Statului.     Sumele virate în 

cont se transferă în primele 5 

zile lucrătoare ale anului 

următor de către ministerele 

beneficiare în contul de venituri 

ale bugetului de stat cu aceeaşi 

destinaţie. 

 

10.  Ministerul Apelor și Pădurilor  
Anexa 3/62 

Alocarea sumei de 22.670 mii 
lei pentru lucrări de amenajare 
hidrografică a râului Bârsa, 
judeţul Brasov 
 
Autori: 

Lucrările de amenajare 
hidrografica (înduguire) a râului 
Bârsa sunt necesare pentru 
avansarea lucrărilor la proiectul 
Aeroportului Braşov. Acest 
proiect de amenajare a fost 

Se propune respingerea 

amendamentului, întrucât: 

Sursa de finantare nu poate fi 

avută în vedere întrucât nu se 

precizează pozițiile bugetare 
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Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
mediu a Senatului 
Grupul Parlamentar USR 
 
 

prins în bugetul Ministerului 
Mediului în 2012, însă nu a fost 
realizat. 
  
Sursa de finanțare: Se 
diminuează cu 22.670 mii suma 
prevăzută la Capitolul 7000, 
Subcapitol 01, Grupa 01 
Cheltuieli Curente 

propuse a se diminua, ceea ce 

contravine prevederilor art. 17, 

alin. (3^1) din Legea privind 

finanțele publice nr. 500/2002, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, potrivit cărora 

„modificarea creditelor bugetare 

şi/sau de angajament, ca 

urmare a amendamentelor […], 

se face numai prin redistribuiri 

de sume între subdiviziuni ale 

clasificației bugetare”. 

Acest tip de cheltuieli  se includ 

în cadrul programelor de 

investiţii publice ale 

ordonatorilor principali de 

credite în sumă globală în 

cadrul poziţiei C – „Alte 

cheltuieli de investiţii” și se 

detaliază prin liste separate de 

către ordonatorul principal de 

credite. 

 

11.  Ministerul Apelor și Pădurilor 
Anexa nr.3/62/02 

Amendare cu 1,000 mii lei 
pentru achiziție studii/studii de 
fezabilitate a potențialelor 
suprafețe cu păduri virgine și 
cvasivirgine. 
 
Autori: 
Comisia pentru mediu şi 

Conform analizelor 
multispectrale satelitare au fost 
observate numeroase păduri 
care au potențial de păduri care 
îndeplinesc criteriile aferente 
includerii acestora în categoriile 
pădurilor virgine şi cvasivirgine. 
Studiile efectuate sunt publice, 

Se propune respingerea 

amendamentului, întrucât  

Sursa de finanțare nu poate fi 

avută în vedere întrucât potrivit 

legislației în vigoare, se 

interzice ordonatorilor principali 

de credite ai bugetului de stat 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
mediu a Senatului 
Grupul Parlamentar USR 
 

executate de către specialiști în 
domeniu. Este necesar ca 
Ministerul Mediului sa aloce o 
sumă minimă necesară 
aprofundării acestor studii și să 
verifice în teren aspectele 
semnalate. Faptul că studiile 
sunt puse gratuit la dispoziția 
instituțiilor publice oferă şansa 
unei economii substanțiale la 
bugetul de stat.  
 
Sursa de finanțare: Se va 
diminua cu 1.000 mii suma 
prevăzută la Capitolul 8301, 
Grupa 58, Articolul 01, Alineat 
02 Finanţare externă 
nerambursabilă  
 
Destinație:Capitolul 5001, 
Grupa 20, Alineat 11 Cărţi, 
publicaţii şi materiale de 
documentare. 
 

să efectueze virări de credite 

bugetare şi credite de 

angajament de la titlul 58 

"Proiecte cu finanţare din 

fonduri externe nerambursabile 

aferente cadrului financiar 2014 

- 2020" la celelalte titluri de 

cheltuieli din cadrul aceluiaşi 

capitol sau la alte capitole 

bugetare, cu excepţia virărilor 

de credite bugetare şi credite de 

angajament care pot fi efectuate 

pe tot parcursul anului de la 

titlul 58 "Proiecte cu finanţare 

din fonduri externe 

nerambursabile aferente 

cadrului financiar 2014 - 2020". 

Acest tip de cheltuieli  se includ 

în cadrul programelor de 

investiţii publice ale 

ordonatorilor principali de 

credite în sumă globală în 

cadrul poziţiei C – „Alte 

cheltuieli de investiţii” și se 

detaliază prin liste separate de 

către ordonatorul principal de 

credite. 

.  
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ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/63 Ministerul pentru Relația cu Parlamentul 

 
Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa nr.3 /63 Ministerul pentru 
Relația cu Parlamentul 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului pentru 
Relația cu Parlamentul cu suma 
de 680 mii lei la TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE 
DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 din 
care:  
- 134 mii lei - Finanțare 
națională 
- 536 mii lei - Finanțare externă 
nerambursabilă 
- 10 mii lei - Cheltuieli 
neeligibile 
 
Sursa de finanțare se asigură 
prin diminuarea bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice 
Anexa nr. 3/65- Acțiuni 
generale 
 
Autori:  
Ministerul pentru Relația cu 
Parlamentul 

Sumele sunt necesare pentru 
derularea proiectului 
“Optimizarea procedurilor 
administrative din cadrul 
Ministerului pentru Relația cu 
Parlamentul” admis în faza de 
evaluare administrativă, aflat în 
etapa de evaluare tehnică și 
financiară în cadrul apelului IP8 
al Programului Operațional 
Capacitate Administrativă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât   
propunerile de credite de 
angajament şi de credite 
bugetare pentru asigurarea 
sumelor necesare implementării 
proiectelor se stabilesc de către 
ordonatorii princiali de credite  
pe baza fişelor de 
fundamentare ale proiectelor 
propuse la finanţare  avizate de 
principiu de către autorităţile 
de management  (art.11 (2) din 
OuG 40/2015 rivind gestionarea 
financiară a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 
2014 - 2020). 
 
Asupra sursei de finantare sa 
se pronunte DGSPB. 
  

 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
ORDONATOR:  3/64 Ministerul pentru Românii de Pretutindeni 

 

Nr. 
crt. 

Text inițial Amendamente propuse/Autori Motivația amendamentului Motivația admiterii/respingerii 

 

1.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
„Editarea şi distribuție în Școlile 
din comunitățile mari de români, 
unde învață copii români, 
manuale în limba română care 
să cuprindă informații despre 
geografia și istoria României și 
limba și literatura română” cu 
suma de 500 mii lei, în anul 
2018. 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Doru Coliu Grupul parlamentar 
PMP 
 
 
 

 
Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent nu sunt susținute ore 
de  limba româna,  iar copiii 
românilor din diaspora nu sunt 
educați cu privire la istoria și 
geografia României” 
 
Sursa de finanțare: 
Suma de 500 mii lei se asigură 
prin diminuarea 
corespunzătoare a creditelor 
aferente 
obiectivului prevăzut în Anexa 
nr.3/64/02, Capitolul 5001, 
Grupa 20, Titlul II Bunuri si 
Servicii, Articolul 01 ”Bunuri și 
servicii” 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”, 
-fondurile alocate Ministerului 
pentru Românii de Pretutindeni 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
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obiectivele stabilite pentru anul 
2018. 
 

2.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Înființarea a 12 centre 
comunitare în marile comunități 
de români din Spania,  Italia,  
Franța, Marea Britanie și 
Germania” cu suma de 3000  
mii lei, în anul 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent comunitățile de români 
nu dispun de spații  adecvate 
unde pot desfășura diferite 
activități social culturale.  
  
Sursa de finanțare:  
Suma de 3000 mii lei se 
asigura prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar,precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
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ulterioare. 
 

3.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea jurnaliștilor români 
și ziarelor românești din 
diaspora” cu suma de 50 mii lei, 
în anul 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 
 
 

Motivația amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent jurnaliștii romani din 
comunitățile de români, 
întâmpină dificultăți de ordin 
financiar în culegerea si 
distribuirea de informații 
referitoare la România si 
cetățenii români din afara 
granițelor țării” 
 
Sursa de finanțare: 
Suma de 50 mii lei se asigură 
prin diminuarea 
corespunzătoare a creditelor 
aferente 
obiectivului prevăzut în Anexa 
nr.3/64/02, Capitolul 5001, 
Grupa 20, Titlul II Bunuri si 
Servicii, Articolul 01 ”Bunuri și 
servicii” 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
- la sursa de finanțare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”, 
-fondurile alocate Ministerului 
pentru Românii de Pretutindeni 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
obiectivele stabilite pentru anul 
2018. 
 

4.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul Introducerea în Anexa Motivația amendamentului: Se propune respingerea 
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Pentru Românii de Pretutindeni nr.3/64/02 a obiectivului 
”Constituirea unui fond pentru 
sprijinirea școlilor de duminică 
susținute de preoții din 
comunitățile de români din 
afara granițelor țării” cu suma 
de 3000 mii lei în anul 2018. 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent preoții din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
achiziționarea de manuale, 
rechizite,  echipamente 
informatice și dotarea 
bibliotecilor. Școlile de duminică 
sunt un bun promotor al limbii și 
culturii românești 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 3000 mii lei se 
asigura prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar,precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

5.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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”Elaborarea și implementarea 
proiectelor pentru reîntoarcerea 
în țară a românilor din afara 
granițelor țării” cu suma de 
4000 mii lei în anul 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

amendamentului, întrucât 
Romania are un deficit de forță 
de muncă, fapt confirmat de 
numărul mare de cetățeni din 
afara Uniunii Europene care 
muncesc pe teritoriul României 
și de cererea angajatorilor 
români pentru  angajarea 
cetățenilor nerezidenți. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 4000 mii lei se 
asigura prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

6.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Sprijinirea comunității de 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
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români din Olanda in vederea 
achiziționării bisericii-monument 
istoric din Puiflijk-Olanda” cu 
suma de 188 mii lei în anul 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olanda nu există o biserica 
ortodoxa care să aparțină 
comunității de români din 
această țară. Biserica este 
situată în apropierea celor mai 
mari comunități de români din 
Olanda iar valoarea de achizitie 
a acesteia este de 170.000 
euro. În vederea accesării unui 
credit pentru achiziționarea unei 
biserici –clădire monument 
istoric este nevoie de 
avansarea sumei de 40.000 de 
euro. Posibilitățile comunității 
de români din Olanda sunt 
limitate, făcând fata cheltuielilor 
zilnice, dar neavand 
posibilitatea de a avansa 
această suma de bani. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 188 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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7.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii din 
Heistraat 319, 2610 Wilrijk 
(Antwerpen), Belgia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
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În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

8.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea Capelei  Ortodoxe 
"Sfintii Apostoli Petru si Pavel", 
Eglise de vilage, 
Bonnert, Arlon, 6700, rue de la 
Platinerie, Belgia ” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
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Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

9.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Place de la 
Duchesse de Brabant 24- 1080, 
Bruxelles, Belgia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
 
 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
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Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar,precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

10.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
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române Sfântul Nicolae, Rue 
des Palais 181 -183, 1030 
Bruxelles, Belgia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar,precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 12 
- 

 
 
 

11.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Buna Vestire, Place de la 
Duchesse de Brabant 24- 1080, 
Bruxelles, Belgia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora.  
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar,precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 13 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

ulterioare. 
 

12.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
ELLEZELLES, Parohia Sf. 
Arhangheli Mihail și Gavriil și 
Sf. Nectarie (8 si 9 noiembrie) 
St. Marie-Madeleine, Place 
Lahamaide, 7890 Lahamaide / 
Ellezelles, Belgia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar,precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 14 
- 

 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

13.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
GENT-AALST, Parohia Sfântul 
Apostol Andrei şi Sfântul 
Materne (30 noiembrie şi 20 
septembrie) 1 ci Begijnhof, 
41A, 9300 Aalst, Belgia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018. 
 
 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 15 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

14.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
HOOGSTRATEN, Parohia Sf. 
Ioachim și Ana (9 septembrie), 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 16 
- 

Sint Jan Evangelist Begijnhof 
39, 2320 Hoogstraten, Belgia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 17 
- 

 

15.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe  
HULDENBERG (LOONBEEK) 
Parohia Toți Sfinții, Sint-
Jansbergsteenweg 44, Belgia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 18 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
KNOKKE-HEIST, Parohia Sf. 
Apostoli (30 iunie), Stela Maris, 
Christianastraat, Zeebrugge 
8380 Belgia” cu sum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 19 
- 

români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

17.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
LANDEN, Parohia Înălțarea 
Sfintei Cruci (14 septembrie), 
Sint Norbertus, Sint 
Norbertusstraat 64 B, 3400 
Landen 
Belgia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
 
 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 20 
- 

 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

18.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
LIÈGE, Parohia Pogorârea 
Sfântului Duh și Sfântul Cuv. 
Dimitrie Basarabov, Rue des 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 21 
- 

Airelles 103, 4100 Seraing, 
Belgia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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- 22 
- 

 

19.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
ROESELARE 
(ROULERS),Parohia Sfântul 
Apostol și Evanghelist Luca (18 
octombrie), Belgia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 
 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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- 23 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
SINT NIKLAAS, Parohia 
Intrarea în Templu a Maicii 
Domnului (21 noiembrie), 
Heilige Familiekeerk - 
Herenstraat 9100, Belgia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 



 

 

Nr. 
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- 24 
- 

 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

21.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
STAVELOT, Parohia 
Acoperământul Maicii Domnului 
(01 octombrie) 24, Rue Neuve 
4970 Stavelot, Belgia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
 
 
 
 
 
 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
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- 25 
- 

 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

22.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
TURNHOUT, Parohia Sf. 
Gheorghe (23 aprilie) de 
Merodelei 193 B-2300 Turnhou, 
Belgia” cu suma de 94 mii lei în 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
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- 26 
- 

anul 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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- 27 
- 

23.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
WARISY - RENDEUX, 
PROVINCIA LUXEMBOURG, 
Parohia "Nașterea Sfântului 
Ioan Botezätorul" (24 iunie), 
Warisy, rue du Monument 25, 
6987, Belgia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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- 28 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
BASEL Parohia Sfântul Apostol 
Andrei (30 noiembrie), 
Pfarreizentrum 
St.Marien; Stockackerstr.36, 41
53 Reinach Basel, Elveția” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 

http://www.calendar-ortodox.ro/luna/noiembrie/noiembrie30.htm
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Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

25.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
BERNA 
Parohia Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe (23 aprilie), 
Elisabethenkapelle, Inselspital 
Bern, Elveția” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
 
 
 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 

http://www.calendar-ortodox.ro/luna/aprilie/aprilie23.htm
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- 30 
- 

 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”.. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

26.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
CHUR (CHOIR), Parohia 
Cuvioasa Parascheva (14 
octombrie) Priesterseminar St. 
Luzi, Alte Schanfiggerstr. 7, 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 

http://www.calendar-ortodox.ro/luna/octombrie/octombrie14.htm
http://www.calendar-ortodox.ro/luna/octombrie/octombrie14.htm
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- 31 
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7000 Chur, Elveția” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni. 

nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

27.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul Introducerea în Anexa Motivația amendamentului: Se propune respingerea 
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Pentru Românii de Pretutindeni nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe,  
FRIBOURG, Parohia Sfântul 
Dimitrie cel Nou (27 octombrie), 
Albertinum Fribourg, 1 rue de 
l'Hopital, Elveția” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 
 
 
 

 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

http://www.calendar-ortodox.ro/luna/octombrie/octombrie27.htm
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28.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
GENEVA, Parohia Sfântul Ioan 
Botezătorul (7 ianuarie), Eglise 
de la Trinité, Avenue Eugène-
Lance 2, 1212 Grand-
Lancy/Ge, Elveția” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 

http://www.calendar-ortodox.ro/luna/ianuarie/ianuarie07.htm
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Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

29.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
GENEVA-CHAMBESY, Parohia 
Învierea Domnului, Chemin de 
Chambésy 37, 1292 
Chambésy/Ge, Elveția” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 



 

 

Nr. 
crt. 
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Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”.. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

30.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
LAUSANNE, Parohia Tuturor 
Sfinţilor Români, Chapelle de 
Tous-les-Saints-Roumains, 2 
Avenue de la Harpe, 1007 
Lausanne, Elveția” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
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Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare: 
 Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

31.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
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culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
LUGANO, Parohia Sfântul Ioan 
cel Nou de la Suceava (2 iunie), 
Chiesa Madonnetta, Via 
Madonnetta 13, 6900 Lugano 
Elveția” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 
 
 

prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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32.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
LUZERN (LUCERNA) Parohia 
Naşterea Maicii Domnului (8 
septembrie), Capela 
Steinmattli, Bodenmattstrasse 
2, 6048 – Horw, Elveția” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
 
Sursa de finanțare: 
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
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români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

33.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
NEUCHÂTEL, Parohia Sfânta 
Treime și Sfântul Nectarie de 
Eghina, Église St Nectaire, 
Grande Rue 13, 2035 - 
Corcelles, Elveția” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
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corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

34.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
SAVIESE – SION, Parohia 
Sfinţii Gheorghe şi Mauriţiu (23 
aprilie şi 22 septembrie), 
Chapelle des Marianistes, 
Chemin de Pellier, 10  1950 
Sion, Chapelle Saint Antoine, 
Route d'Oucon 31  1965 
Savièse Elveția” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018. 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
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Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

35.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
ST. GALLEN, Parohia Sfântul 
Antonie cel Mare, 
Heimatstrasse 13, 9008 St. 
Gallen, Elveția” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
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Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

36.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
WINTERTHUR, Parohia 
Adormirea Maicii Domnului 
Kripta Peter un Paul, Tellstrsse 
11A, 8400 Winterthur, Elveția” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
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3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni. 

naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

37.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
ZÜRICH 
Parohia Sfântul Nicolae (6 
decembrie) biserica: Krypta der 
St. Katharina Kirche, 
Wehntalerstr. 451, CH-8046, 
Zürich, Elveția” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
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Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

38.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
AIX-EN-PROVENCE, Parohia 
Sfântul Ioan Casian (29 
februarie), «Les Granettes», 
2235 route de Berre, 13090 
Aix-en-Provence, Franța” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
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01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

39.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
AMIENS 
Parohia Învierea Domnului 
biserica: Chapelle „Pèlerinage 
St. Joseph“, 52 Chaussée 
Jules-Ferry, 80000 Amiens, 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
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la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

40.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
AUXERRE, Parohia Sfântul 
Apostol și Evanghelist Luca (18 
octombrie) şi Sfântul Gherman 
de Auxerre (31 iulie)  biserica: 
Saint Germain, Place Saint-
Germain, 89000 Auxerre, 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului: 
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
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În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

41.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
BESANÇON, Parohia 
Acoperământul Maicii Domnului 
şi Sfântul Gheorghe (1 
octombrie), capela bisericii 
Sainte-Jeanne-d’Arc, rue 
Fontenottes/Crotot, 25000 
Besançon, Franța” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
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modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

42.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
BORDEAUX, Parohia Sfântul 
Iosif (19 martie) şi Sfântul Ioan 
Maximovici (2 iulie), 58-60 rue 
Paul Louis Lande, 33000 
Bordeaux Franța” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
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anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

43.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
BREST Parohia Sfintei şi de-
viaţă-făcătoarei Cruci (14 
septembrie), La Trinité, 29280 
La Trinité-en-Plouzané, Franța” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
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Românii de Pretutindeni ulterioare. 
 

44.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
BRIVE 
Filia Parohiei Sfântul Nicolae - 
Clermont – Ferrand, 108 
avenue Georges Pompidou, 
19100 Brive-la-Gaillarde, 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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45.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
CAEN Parohia Sfântul Andrei şi 
Sfânta Alexandra, Chapelle du 
Centre Hospitalier Régional, 14 
Bd Clemenceau, 14000 Caen, 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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46.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
CARCASSONNE, Parohie în 
formare, Eglise du Sacré-
Coeur, 18 rue Jules Michelet, 
11000 Carcassonne, Franța” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

47.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul Introducerea în Anexa Motivația amendamentului: Se propune respingerea 
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- 53 
- 

Pentru Românii de Pretutindeni nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
CHARTRES, Parohia 
Acoperământul Maicii Domnului 
(1 octombrie), L’Oratoire du 
Centre œcuménique et 
artistique, Franța” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

48.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 

 

Nr. 
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- 54 
- 

”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
CHANTONNAY, Parohia 
Sfântul Apostol Andrei și 
Sfântul Cuv. Philibert de 
Noirmoutier, 17 rue Louis 
Marchegay, 85110 Saint 
Germain de Prinçay 
(CHANTONNAY), Franța” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

49.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 



 

 

Nr. 
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- 55 
- 

culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
CHATEAUBRIANT, Filia Sf. 
Siluan Athonitul- Parohia 
Nantes, 9 Rue du Prieuré de 
Bere, 44110 Châteaubriant, 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

50.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 



 

 

Nr. 
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- 56 
- 

întreținerea bisericii ortodoxe, 
CHATELLERAULT, Filie a 
Parohiei Chantonnay, 4 chemin 
du portail rouge Antoigne 
86100 Chatellerault, Franța” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

51.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
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- 57 
- 

CHERBOURG, Comunitatea 
Sf. Cecilia (22 noiembrie), 
chapelle du Centre Hospitalier 
Louis Pasteur, 46 rue du Val de 
Saire, 50100 Cherbourg, 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

52.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
"Sfântul Nicolae", Parohia 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
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- 58 
- 

Sfântul Nicolae (6 decembrie), 
43 rue Sainte Claire, 63000 
Clermont-Ferrand, Franța” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

53.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
DIJON  Parohia Sfântul Apostol 
și Evanghelist Ioan (8 mai) și 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 



 

 

Nr. 
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- 59 
- 

Sfântul Benign (1 noiembrie), 
Chapelle St. Jacques, 13 Rue 
Colonel Picard, 21000 Dijon, 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

54.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
FIGEAC Parohia Sfântul 
Arhanghel Mihail şi Sfântul 
Georges din Puy-en-Velay (29 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 



 

 

Nr. 
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- 60 
- 

septembrie), 33 rue de Colomb, 
46100 Figeac, Franța” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

55.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
GRASSE 
Parohie, Sfântul Ioan 
Botezătorul, 06130 Grasse, 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
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- 61 
- 

anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

56.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
GRENOBLE, Parohia Tuturor 
Sfinţilor, Église St. Bernard, 59 
av. Potié, 38400 Saint-Martin-
d’Hères, Franța” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
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- 62 
- 

 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

57.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
LE HAVRE, Parohia Sfântul 
Mucenic Gheorghe și Sfântul 
Paisie de la Neamț (23 aprilie și 
15 noiembrie), Saint Julien, 49 
rue Maurice Blard, 76600 Le 
Havre, Franța” cu suma de 94 

Motivația amendamentului: 
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
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- 63 
- 

mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

58.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
LE PUY-EN-VELAY, Filia 
Parohiei Sfântul Nicolae - 
Clermont – Ferrand, capela 
Seminarului, intrare: 15 rue 
Henri Pourrat, 43000 Le Puy-
en-Velay, Franța” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
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- 64 
- 

 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

59.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
LILLE Parohia Sfântul Ioan 
Botezătorul și Sfânta 
Parascheva (07 ianuarie și 14 
octombrie), Chapelle Saint 
Joseph, 144 boulevard Victor 
Hugo, 59000 Lille, Franța, 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
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- 65 
- 

 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

60.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
LORIENT, Filie a Parohiei 
Sfinții Apostoli Petru și Pavel – 
Nantes, 1 rue Turenne, 56100 
Lorient, Franța” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
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- 66 
- 

români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

61.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
LYON 
Parohia Sfinţii Arhangheli Mihail 
şi Gavriil (8 noiembrie), 53, 
Chemin de Fond de Rose,  
69300 Caluire-Et-Cuire, Franța” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
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- 

Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

62.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
MARSILIA, Parohia Sfinţii Trei 
Ierarhi (30 ianuarie), Saint-
Cannat, 4 Place des Prêcheurs, 
13001 Marseille, Franța” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
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- 

Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

63.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
METZ 
Parohia Sfântul Martin şi 
Sfântul Siluan (11 noiembrie), 
32 rue Saint-Gengoulf, 57000 
Metz, Franța” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
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- 

Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

64.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
MONESTIER, Parohia Sfântul 
Nectarie și Sfânta Foy (9 
noiembrie și 6 octombrie), 
Centrul de studii și rugăciune 
"Sfânta Cruce" (14 septembrie), 
Sainte Croix, 24240 Monestier, 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
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- 

a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

65.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
MONTBRISON, Parohia Sfântul 
Pantelimon, Chapelle Saint 
Aubrin, 12 rue de Bellevue, 
42600 Montbrison, Franța” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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- 71 
- 

Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

66.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
MONTBRISON, Parohia Sfântul 
Pantelimon, Chapelle Saint 
Aubrin, 12 rue de Bellevue, 
42600 Montbrison, Franța” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
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- 

prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

67.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
MONTPELLIER, Parohia 
Sfântul Apostol Andrei (30 
noiembrie), chapelle de la 
Communauté des Jésuites, 23 
rue de la Garenne, 34090 
Montpellier, Franța” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
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corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

68.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
MORLAIX, Parohia Sfântul 
Rafael şi Sfinții Noi Martiri, 
église de Coatserho, 6 rue de 
Porsmoguer 29600 Morlaix, 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
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Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

69.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
MULHOUSE, Parohia Sfinţii 
Cosma şi Damian (1 nov), 26 
rue de Guebwiller, 68840 
Pulversheim, Franța” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor Deputat 
Doru Coliu Grupul PMP 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
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Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

70.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
NANCY 
Parohia Sfinţii Apostoli Petru şi 
Pavel (29 iunie), 36 Quai de la 
Bataille, 54000 Nancy, Franța” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
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3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

71.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
NANTES 
Parohia Sfinţii Apostoli Petru şi 
Pavel (29 iunie), 85 bis, route 
de Nantes, Vertou, 44120, 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare: 
 Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
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Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

72.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
NIORT  
Parohie în formare - Sf. Ierarh 
Nicolae și Sf. Ierarh Martir 
Leger d'Autun, 3 Impasse 
Abbaye Saint Liguaire, 79000 
Niort, Franța” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
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01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

73.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
NISA 
Parohia Sfinţii Constantin şi 
Elena (21 mai), Notre-Dame du 
Vallon des Fleures, 164 Av. 
Henry Dunant, Franța” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
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la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

74.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
NÎMES Parohia Întâmpinarea 
Domnului (2 februarie), Maison 
Paroissiale de l’Eglise Notre-
Dame-des-Enfants, 781 rue de 
Bouillargues, 30000 Nîmes, 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
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În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

75.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
PARIS - ILE DE FRANCE, 
Biserica Ortodoxă Română din 
Paris (catedrală mitropolitană) - 
Parohia Sfinţii Arhangheli 
Mihail, Gavriil şi Rafail (8 
noiembrie), Eglise Orthodoxe 
Roumaine, 9 rue Jean de 
Beauvais, 75005 Paris, Franța” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
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modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

76.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
Parohia Pogorârea Duhului 
Sfânt – Clichy biserica: Notre-
Dame-Auxiliatrice, 8 rue 
d’Alsace, 92110 Clichy, Franța” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
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- 

anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

77.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
Parohia Sfânta Parascheva şi 
Sfânta Genoveva (14 
octombrie), Saint-Sulpice, 
Crypte St-François, 35 rue 
Saint-Sulpice, 75006 Paris, 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
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Românii de Pretutindeni ulterioare. 
 

78.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
Parohia Sfânta Genoveva şi 
Sfântul Martin (3 ianuarie și 11 
noiembrie), Chapelle de 
Joinville, Eglise St. Charles 
Borromée, chapelle N. D. de 
Lourdes, 5 avenue de Paris, 
94340 JOINVILLE-le-Pont, 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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79.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
Parohia Sfântul Martin (11 
noiembrie) - Sucy-en-Brie, 
Notre-Dame-des-Bois, 19 Bd. 
de la Liberté, 94370 Sucy-en-
Brie, Franța” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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80.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
Parohia Sfântul Ioan Casian şi 
Sfânta Genoveva (29 feburarie 
şi 3 ianuarie) - Trappes 
biserica: Chapelle Sainte-
Thérèse de l'Enfant-Jésus, 22 
rue du Bel Air - Quartier de la 
Boissière - 78190 – Trappes, 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

81.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul Introducerea în Anexa Motivația amendamentului:  Se propune respingerea 
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Pentru Românii de Pretutindeni nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
Parohia Înălţarea Domnului şi 
Sfântul Ştefan cel Mare (2 iulie) 
– Montreuil, 125 Rue de 
Ruffins, 93100 Montreuil, 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

82.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
Parohia Sfinţii Trei Ierarhi (30 
ian) – Romainville, 56 rue de la 
Fraternité, 93230 Romainville, 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

83.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
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culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
Biserica Soborul Maicii 
Domnului şi Sfântul Ilie (26 
decembrie şi 20 iulie) 
(Reşedinţa mitropolitană -
Limours), 1 Bd du Gl Leclerc, 
91470 Limours, Franța” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

84.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 



 

 

Nr. 
crt. 
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- 89 
- 

întreținerea bisericii ortodoxe, 
Paraclisul mitropolitan Sfinţii 
Ioachim şi Ana (9 sept) - Igny / 
Palaiseau 
biserica: 14 ave du 1er Mai, 
91120 Palaiseau (detalii acces), 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

85.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
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- 90 
- 

Parohia Înălțarea Sfintei Cruci 
(14 septembrie) - Livry Gargan, 
Chapelle Saint Joseph, 5 rue 
Graffan, 93190, Livry Gargan, 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

86.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
Parohia Sfântul Gherman şi 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
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- 91 
- 

Sfântul Clodoald (Cloud) (28 
mai) - Louveciennes 
biserica: 21 rue de 
Montbuisson, 78430 
Louveciennes, Franța” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

87.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
Parohia Sfântul Martir Antim 
Ivireanul - Auvers sur Oise, 24 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
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- 92 
- 

Rue Simone le Danois, 95430 
Auvers sur Oise, Franța” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

88.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
Parohia Sfânta Treime si Sf. 
Mare Mucenic Gheorghe - 
Villeneuve Saint Georges 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
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- 93 
- 

biserica: 10 place des Erables, 
Villeneuve Saint Georges 
94190, Franța” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

89.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
Parohia Sfinții Ierarhi Calinic de 
la Cernica și Ioan Maximovici, 
Fontainebleau, Chapelle Notre-
Dame des Fougères, în 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 



 

 

Nr. 
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- 94 
- 

interiorul curții de la numărul 
27, avenue du Général de 
Gaulle, 77210 Avon, Franța” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

90.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
PERPIGNAN, Parohia Sfântul 
Spiridon (12 decembrie) 
biserica : La Sainte Famille, 35 
rue Frédéric Bartholdi, quartier 
Torcatis, 66000 Perpignan, 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
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- 95 
- 

Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

91.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
REIMS - CHALONS-EN-
CHAMPAGNE 
Parohia Sfinţii Apostoli Petru şi 
Pavel (29 iunie), biserica: 3 Rue  
Saint Joseph Chapelle Saint 
joseph, Chalons en 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
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- 96 
- 

Champagne, Franța” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

92.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
RENNES 
Misiunea Sfinții și Drepții Părinți 
Ioachim și Ana (09 septembrie) 
biserica: 1 rue Marceau, 35000 
Rennes, Franța” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
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- 97 
- 

Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

93.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
ROUEN Parohia Sfântul Siluan 
Athonitul și Sfântul Victrice de 
Rouen (24 septembrie), 
biserica: chapelle Saint-Victrice, 
8 rue de l’Industrie, Ile Lacroix, 
76000 Rouen, Franța” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
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- 98 
- 

Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

94.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
SAINT-LIZIER Parohia Sfântul 
Serafim de Sarov şi Sfântul 
Isaac Sirul 
biserica: Chapelle de l'Hôtel-
Dieu (et Halte de Compostelle) 
, rue de l'Hôtel-Dieu, 09190 
Saint-Lizier, Franța” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
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- 99 
- 

Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

95.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
SAINTES 
Parohia Sfântul Eutropiu şi 
Sfântul Gheorghe, biserica: 
Eglise Saint Clément, 17340, 
Cabariot, Franța” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
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- 
100 
- 

români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

96.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
STRASBOURG, Parohia 
Sfântul Ioan Botezătorul (24 
iunie), biserica: 14 rue Sainte-
Elisabeth, 67000 Strasbourg, 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
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- 
101 
- 

a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

97.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
TARBES - LOURDES – PAU, 
Parohia Maica Domnului - 
Izvorul Vieţii 
biserica: 10 rue des Pyrénées, 
65000 Tarbes, Franța” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
102 
- 

Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

98.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
TOULON 
Parohia Sfinții Împărați 
Constantin și Elena (21 mai) și 
Sfânta Agata (5 februarie), 
biserica: Chapelle Sainte-
Agathe, chemin de Sainte 
Agathe, 83000 TOULON (Cap 
Brun), Franța” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 

Motivația amendamentului: 
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
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români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Sursa de finanțare: Suma de 
94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, 
Grupa 50, Titlul V Fonduri de 
Rezerva,  Articolul 01 ”Fond de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

99.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
TOULOUSE, Parohia 
Acoperământul Maicii Domnului 
(1 octombrie), biserica:185 
chemin de Boudou, 31140 
Launaguet, Franța” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

100.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
TOURS 
Parohia Sfântul Nectarie de 
Eghina (9 noiembrie), biserica: 
Chapelle des Lazaristes, 12 rue 
du Général Meusnier, 37000 
Tour, Franța” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
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prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

101.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
TROYES 
Parohia Sfântul Gheorghe (23 
aprilie) biserica: 21 Rue des 
Terrasses, 10 000 TROYES 
(Chapelle des sœurs de la 
providence), Franța” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare: Suma de 
94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
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 Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, 
Grupa 50, Titlul V Fonduri de 
Rezerva,  Articolul 01 ”Fond de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

102.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
VERNON Parohia Sfânta 
Ecaterina din Alexandria 
biserica: Place de la Mairie, 
27950 La Chapelle - Réanville, 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare: 
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
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Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

103.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
VICHY Parohia Schimbarea la 
Faţă (6 august) - Misiune a 
Parohiei Sfântul Nicolae - 
Clermont – Ferrand, biserica: 
chapelle de la Transfiguration, 
28 rue Beauparlant, 03200 
Vichy, Franța” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
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Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

104.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
CORSICA, Parohia Sf. Grigorie 
cel Mare şi Sf. Muc. Filofteea 
de la Argeş, Franța” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare: Suma de 
94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
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Grupa 50, Titlul V Fonduri de 
Rezerva,  Articolul 01 ”Fond de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

105.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
ABYMES, GUADELOUPE 
Parohia Sf. Gheorghe (23 
aprilie) 
biserica: Chapelle de MARE-
GAILLARD  rue de la Chapelle 
"Mare-gaillard" 97190 LE 
GOSIER (Guadeloupe) ; 
Chapelle de GRAND-BOIS rue 
de la Source " Grand-bois" 
97190 LE GOSIER  
(Guadeloupe) Franța” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
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Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

106.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
CORK Parohia Sfântul Ierarh 
Calinic de la Cernica şi Sfântul 
Patrick (11 aprilie şi 17 martie) 
biserica: "Fr. Collins Parish 
Centre" (formerly Star of the 
Sea School), Cork road, 
Passage West, Co. Cork, 
Irlanda” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
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01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

107.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
DUBLIN 
I. Parohia Înălţarea Sfintei Cruci 
(14 septembrie), biserica: Christ 
Church, Leeson Park, 
Ballsbridge, Dublin 6, Irlanda” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
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la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

108.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Columba (8 
iunie) biserica: Hartstown 
Comunity Centre, Irlanda” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
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În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

109.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Buna Vestire şi 
Duminica Sfinţilor Români (25 
martie şi duminica a doua după 
Rusalii), biserica: 52 Western 
way, Dublin 7, Irlanda” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
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modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

110.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
GALWAY, Parohia Sfântul 
Nicolae şi Sfânta Brighita de la 
Kildare (6 decembrie şi 1 
februarie), biserica: ST 
Nicholas Collegiate Church 
Lombard St.Galway, Irlanda” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de r 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
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Românii de Pretutindeni 
 

cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

111.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
LIMERICK, biserica: Sisters of 
Mercy, Westbourne Convent, 
Courtbrack Avenue, Limerick, 
Irlanda” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
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Românii de Pretutindeni ulterioare. 
 

112.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
PORTLAOISE, biserica: Cork 
Road, Stradbally, Co. Laoise, 
Irlanda” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
117 
- 

 

113.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
WATERFORD, 
biserica:Edmund Rice Heritage 
Centre, Barrack Street, 
Waterford, Irlanda” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
118 
- 

114.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
ORBASSANO, Parohia Sfântul 
Mucenic Emilian din Durostor 
(18 iul), Biserica: Via Alcide de 
Gasperi 28, Orbassano, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

115.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul Introducerea în Anexa Motivația amendamentului:  Se propune respingerea 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
119 
- 

Pentru Românii de Pretutindeni nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
MONDOVI – FOSSANO, 
Biserica: Chiesa Santo Spirito, 
via G. Dellavalle 9 Fossano, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

116.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
120 
- 

”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Alatri, Parohia Sfântul Ioan 
Botezătorul                (7 
ianuarie) / Parrocchia San 
Giovanni Battista (07 gennaio), 
Biserica: Chiesa San Giovanni, 
Vicolo San Giovanni, Alatri, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 3/65, 
titlul 50 Fonduri de Rezervă, 
Articolul 5001.50.01 Fond de 
rezerva bugetara la dispoziția 
Guvernului. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

117.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 

Motivația amendamentului: 
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
121 
- 

culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Mucenic 
Lavrentie Arhidiaconul (10 
august) / Parrocchia San 
Lorenzo (10 agosto), Biserica: 
Santa Ecaterina, Piazza Vittorio 
Veneto, 12051 Alba (CN), Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

118.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
122 
- 

întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Cuvioasă 
Muceniță Anastasia (29 
octombrie) / Parrocchia Santa 
Anastasia, martire (29 ottobre) 
Biserica: Piazzale San 
Francesco d’Assisi 2, Genzano 
di Roma, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare: 
 Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

119.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
123 
- 

Alcamo 
Parohia Sfântul Ierarh Leon al 
Cataniei (20 februarie) / 
Parrocchia San Gerarca Leon 
di Catania (20 febbraio), 
Biserica: Piazza Santo Vituzo, 
Chiesa San Vito, Alcamo, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

120.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Alessandria, Parohia Sfântul 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
124 
- 

Ierarh Varlaam al Moldovei (30 
august) / Parrocchia Santo 
Gerarca Barlaamo di Moldavia 
(30 agosto) Biserica : Piazzeta 
A.Bini nr.5, 15100, Alessandria, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

121.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Ancona 
Ancona, Parohia Sfântul Dasie 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
125 
- 

de la Durostorum (20 
noiembrie) / Parrocchia di San 
Dasie di Durostorum (20 
novembre) 
Biserica: Ss. Anunziata, via F. 
Podesti 12, Ancona Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

122.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Anguillara, Parohia Sfântul 
Mucenic Teodor Tiron (17 feb) / 
Parrocchia Santo 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
126 
- 

Megalomartire Teodoro Tirone 
(17 feb), Biserica: Regina 
Pacis, Via della Stazione, 
Anguillara Sabazia, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

123.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Anzio – Lavinio, Parohia 
Cuviosul Antonie de la Iezerul - 
Vâlcea (23 noiembrie) / 
Parrocchia Sant'Antonio da  

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
127 
- 

Iezerul - Vâlcea (23 novembre), 
Biserica: Via dell’Acquario 
2,Lavinio, Anzio Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

124.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Aosta Sfântul Sfinţit Mucenic 
Elefterie (15 decembrie) / 
Parrocchia San Eleuterio, 
vescovo martire (15 dicembre), 
Biserica: Saint Martin, Via Saint 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 



 

 

Nr. 
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- 
128 
- 

Martin de Corleans, nr. 201, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

125.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Aprilia, Parohia Sfântul Cuvios 
Vasile de la Poiana Mărului (25 
aprilie) / Parrocchia San Basilio 
di Poiana Mărului (25 aprile) 
Biserica: Via Carroceto 163 B, 
04011, Aprilia (LT), Italia” cu 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
129 
- 

suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

126.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Ardea, Parohia Sfânta Muceniță 
Cecilia (22 noiembrie) / 
Parrocchia Santa Cecilia, 
martire (22 novembre), 
Biserica: Largo San Lorenzo, 
20, Ardea-Tor San Lorenzo 
(RM), Italia” cu suma de 94 mii 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
130 
- 

lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

127.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Arezzo, Parohia Sfântul Ioan 
Botezătorul (7 ianuarie) / 
Parrocchia di San Giovanni 
Battista (7 gennaio), Biserica: 
Chiesa San Bartolomeo 
Apostolo, Piaggia San 
Bartolomeo 1, 52100 Arezzo, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
131 
- 

anul 2018 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

128.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Ascoli Piceno, Parohia Sfântul 
Ioan Casian (29 februarie) / 
Parrocchia di San Giovanni 
Cassiano (29 feb), Biserica: 
San Venanzio, Via Luigi Dari 9, 
Ascoli Piceno, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 



 

 

Nr. 
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- 
132 
- 

pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

129.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
ASOLA, Parohia Sfântul Ierarh 
Ioan Gură de Aur (13 nov), 
Biserica: Chiesa S. Maria in 
Betlem, lângă catedrală, Asola, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 



 

 

Nr. 
crt. 
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- 
133 
- 

români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

130.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
ASOLO, Parohia Sfântul Proroc 
Moise (4 sept) / Parrocchia San 
Mosè, Profeta (4 sett), Biserica: 
Via Enrico Fermi nr.14/k, Asolo, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
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- 
134 
- 

a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

131.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfinţii Apostoli Petru şi 
Pavel (29 iun) / Parrocchia dei 
Santi Apostoli Pietro e Paolo 
(29 giugno), Biserica: Santa 
Maria Nuova, Piazza Santa 
Maria Nuova, 4, Asti (AT), 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
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- 
135 
- 

români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

132.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfinţii Mucenici Epictet 
şi Astion (08 iulie) / Parrocchia 
Santi Martiri Epitteto ed Astion 
(08 iuglio), Biserica: Chiesa di 
San Giuseppe, Via Crispi 52, 
Avezzano (AQ), 67051, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
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- 
136 
- 

a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

133.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Treime (A doua 
zi după Rusalii) / Parrocchia 
della Santa Trinità (Secondo 
giorno dopo la Pentecoste), 
Biserica: San Gregorio, Largo 
Abate Elia, Bari, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 



 

 

Nr. 
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- 
137 
- 

PMP 
 
 

Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

134.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Acoperământul Maicii 
Domnului (1 octombrie) / 
Parrocchia Protezione di Madre 
di Dio (1 Ottobre), Biserica: 
Chiessa Ognissanti, Via Chini 
6, Bassano del Grappa, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 



 

 

Nr. 
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- 
138 
- 

PMP 
 
 

prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

135.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Iachint 
de la Vicina (28 octombrie) / 
Parrocchia San Giacinto, 
metropolita della Valacchia (26 
ottobre)  
Biserica: San Giorgio e San 
Sebastiano, Via Travazzoi 135, 
Vezzano, Belluno, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
139 
- 

PMP corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

136.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Apostol Toma 
(6 octombrie) / Parrocchia di 
San Tommaso Apostolo (6 
ottobre), Biserica: Via dello 
Statuto 22, Bergamo, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 



 

 

Nr. 
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- 
140 
- 

Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

137.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Sfințit Mucenic 
Ciprian al Cartaginei (13 
septembrie) / Parrocchia San 
Cipriano, vescovo di Cartagine 
(13 settembre), Biserica: 
Chiesa Sant'Anna, Via Amedeo 
Avogadro 16, 13900, Biella, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 



 

 

Nr. 
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- 
141 
- 

Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

138.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Nicolae (6 
decembrie)/Parrocchia di San 
Nicola (6 dicembre), Biserica: 
Via  Calari  4, 40120 Bologna, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
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- 
142 
- 

3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

139.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ioan 
Botezătorul (7/19 ian) / 
Parrocchia San Giovanni 
Battista (7/19 gen), Biserica: 
Via Marzabotto 12, Bologna, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului: 
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 



 

 

Nr. 
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- 
143 
- 

Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

140.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Apostol și 
Evanghelist Luca (18 
octombrie) / Parrocchia San 
Luca, Apostolo e Evangelista 
(18 ottobre) Biserica: Chiesa 
San Giovanni Battista, via. 
Olmetola Nr.7. Bologna, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
144 
- 

01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

141.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Izvorul Tămăduirii 
(Vinerea din Săptămâna 
Luminată) / Parrocchia La 
Fonte Vivificante (il primo 
venerdi dopo Pasqua), Biserica: 
via delle Marcelline nr. 1, 
39100, BOLZANO, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
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la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

142.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Mare Muceniță 
Ecaterina (25 nov) / Parrocchia 
Santa Caterina (25 novembre), 
Biserica: San Rocco, Via 
Cavour 40, 12042, Bra (CN), 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
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În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

143.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfinții Arhangheli Mihail 
și Gavriil (8 noiembrie) / 
Parrocchia Santi Arcangeli 
Michele e Gabiele (8 
novembre) 
Biserica: San Maurizio, Via 
Brodolini, 25043 Breno, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
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modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

144.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Mare Mucenic 
Dimitrie Izvorâtorul de Mir (26 
oct / 8 nov) / Parrocchia di S. 
Demetrio, grande martire, 
patrono di Tessalonica (26 ott/ 
8 nov), Biserica: Chiesa 
Sant'Antonio di Padova, Via 
Badia 83, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
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anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

145.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Cuviosul Dimitrie cel 
Nou din Basarabi (27 oct) / 
Parrocchia di San Demetrio il 
Nuovo (27 ott), Biserica: Via 
San Salvatore, 11, Budrio Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
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Românii de Pretutindeni ulterioare. 
 

146.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Sfințit Mucenic 
Antim Ivireanul (27 septembrie) 
/ Parrocchia Santo Antim 
Ivireanul (27 settembre) 
Biserica: San Sepolcro, Piazza 
San Sepolcro 5, Cagliari, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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147.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfinţii Doctori fără de 
Arginți Chir și Ioan (31 ian) / 
Parrocchia dei Santi Medici e 
Taumaturghi Ciro e Giovanni 
(31 gen), Biserica:Via dell 
Artigianato Nr. 8 /  D, Loreggia 
(PD), Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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148.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Apostol Andrei 
(30 noi), Parocchia San 
Apostolo Andreea (30 nov), 
Biserica: Chiesa San 
Tommaso, Piazzale San 
Tommaso 1, Canelli, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului: 
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

149.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul Introducerea în Anexa Motivația amendamentului:  Se propune respingerea 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
152 
- 

Pentru Românii de Pretutindeni nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Muceniţă 
Filoteia de la Curtea de Argeş 
(7 decembrie) / Parrocchia della 
Santa Martire Filoteia di Curtea 
de Argeş (7 dicembre) Biserica: 
Chiesa di San Nicola e Santa 
Filofteia, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

150.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
153 
- 

”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfinții Doctori fără-de-
arginți Cosma si Damian (1 
noiembrie) / Parrocchia Santi 
anargiri Cosma e Damiano (1 
novembre), Biserica Sant'Anna, 
Piazza Mazzini nr. 4, 
Carmagnola, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

151.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
154 
- 

culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Ioan 
Gură de Aur (13 noiembrie) / 
Parrocchia di San Giovanni 
Crisostomo (13 novembre), 
Biserica: Chiesa Madonna del 
Suffragio, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

152.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
155 
- 

întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ioan Valahul 
(12 mai) / Parrocchia San 
Giovanni di Valacchia (12 
maggio), Biserica: Chiesa di 
Santa Maria sopra le mura, 
Viale Morozzo San Michele 24, 
Casale Monferrato, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

153.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
156 
- 

Parohia  Sfântul Ierarh Paulin, 
Episcop de Nola (23 ianuarie) / 
Parrocchia San Paolino, 
Vescovo di Nola (23 gennaio), 
Biserica: Santa Croce, Via 
Raffaelle Mussone 70, 
Marcianise, Provincia di 
Caserta (lângă biserică este o 
benzinărie ERG), Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

154.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Iosif 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
157 
- 

Mărturisitorul din Maramureş și 
Sfântul Gheorghe Aquilino (24 
aprilie) / Parrocchia San 
Gerarca Giuseppe - il 
Confessore di Maramureș e 
San Giorgio Aquilino (24 aprile), 
Biserica: San Aquilino, Via 
Monte Grappa, Cassano 
d'Adda, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

155.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Apostol Iacob, 
ruda Domnului (23 oct) / 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
158 
- 

Parrocchia di S. Giacomo, 
Apostolo, parente del Signore 
(23 ott), Biserica: Via Matteoti 
10, Castelfranco Veneto, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

156.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Muceniţă Agata 
(5 februarie) / Parrocchia Santa 
Martire Agata (5 febbraio), 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
159 
- 

Biserica: Crocifisso della Buona 
Morte, Piazza Giovanni Falcone 
1 (corso Martiri della Libertà), 
95131 Catania, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

157.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Mucenic 
Achachie (7 mai) / Parrocchia 
Santo Martire Achache (7 
maggio), Biserica: San 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 



 

 

Nr. 
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- 
160 
- 

Salvatore, Via Risorgimento 22, 
Crotone, Biserica: Chiesa Sant 
Angelo, Via Case Arse 1, 
Catanzaro, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

158.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Mucenic Potițiu 
(13 ianuarie) / Parrocchia Santo 
Martire Potito (13 gennaio), 
Biserica: Chiesa San Giuseppe, 
Vico SS. Trinità, Cerignola, 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 



 

 

Nr. 
crt. 
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- 
161 
- 

Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

159.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Apostol Andrei 
(30 noi), Parocchia San 
Apostolo Andreea (30 nov), 
Biserica: Chiesa San 
Tommaso, Piazzale San 
Tommaso 1, Canelli, Italia” cu 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 



 

 

Nr. 
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- 
162 
- 

suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

160.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfinții Cuvioși Simeon 
și Amfilohie de la Pângărați (07 
sep), Biserica: Via Colle 
dell’Asino 3, Cerveteri, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 



 

 

Nr. 
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- 
163 
- 

pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

161.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfinții Martiri și 
Mărturisitori Năsăudeni (12 
noi), Biserica: Via Pinarella 17, 
Cervia, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
 
Autor: Comisia românilor de 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
164 
- 

pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

162.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Apostol Timotei 
(22 ianuarie) / Parrocchia Sant 
Apostolo Timoteo (22 gennaio), 
Biserica: Via Canonico 
Lugaresi, 202, Cesena, 47521, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 



 

 

Nr. 
crt. 
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- 
165 
- 

pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

163.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Apostol şi 
Evanghelist Ioan (8 mai /26 
septembrie) / Parrocchia San 
Giovanni Apostolo ed 
Evangelista (8 maggio/26 
settembre ), Biserica: Chiesa 
della Compagnia, Via della 
Croce 3, 53042 Chianciano 
Terme, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
166 
- 

 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

164.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Nicolae 
(6 decembrie) / Parrocchia di 
San Nicola (6 dicembre), 
Biserica: Chiesa del Cimitero, 
Via Granatieri di Sardegna, 
Chioggia, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
167 
- 

români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

165.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Sfințit Mucenic 
Ipolit al Romei (30 ian) / 
Parrocchia di S. Ippolito, 
vescovo di Roma, martire (30 
gen), Biserica: via Icaro, nr. 4 
Ciampino, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 



 

 

Nr. 
crt. 
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- 
168 
- 

a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

166.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Apostol și 
Evanghelist Matei (16 
noiembrie) / Parrocchia San 
Matteo, Apostolo ed 
Evangelista (16 novembre) 
Biserica: Chiesa del Sudario 
(Biserica Sfântul Giulgiu), Via 
San Sudario nr.9, 10073 Ciriè 
(TO), Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 

Motivația amendamentului: 
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 



 

 

Nr. 
crt. 
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- 
169 
- 

Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

167.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Sfințit Mucenic 
Policarp (23 feb) / Parrocchia di 
S. Policarpo, vescovo di Smirne 
(23 feb), Biserica: Chiesa Santa 
Maria Assunta in Cielo, piazza 
19 Marzo, Cisterna di Latina, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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- 
170 
- 

Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

168.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ioan 
Damaschin (4 decembrie) / 
Parrocchia San Giovanni 
Damasceno (4 dicembre), 
Biserica: Via San Girolamo 1, 
Città di Castello, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 



 

 

Nr. 
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- 
171 
- 

 
 

prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

169.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia" Sfantul Sfintit Mucenic 
Ipatie, Episcopul Gangrei" (31 
martie), serica: Via Virgilio 
Mazzocchio 6, 01033, Civita 
Castellana, VT, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 



 

 

Nr. 
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- 
172 
- 

corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

170.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Grigorie 
Palama (14 noiembrie) / 
Parrocchia San Gerarca 
Gregorio Palamas (14 
novembre), Biserica: San 
Provino, Piazza Roma Nr. 46, 
Como, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
173 
- 

Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

171.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Nicolae 
(9 mai), Biserica: Via Vittorio 
Bachelet 2, Conegliano (TV), 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
174 
- 

Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

172.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Iustin Martirul și 
Filozoful (1 iun) / Parrocchia 
San Giustino Martire e Filosofo 
(1 giu), Biserica: Via dei giovi 
170, Cormano, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
175 
- 

3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

173.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sf. Prooroc Daniil și 
Sfinții trei tineri (17 decembrie) / 
Parrocchia Ss. Daniele, profeta 
e i tre fanciulli (17 dicembre), 
Biserica: Madona di Loreto, Via 
Caloprese 99, 87100, Cosenza, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
176 
- 

Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

174.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Naşterea Maicii 
Domnului (8 septembrie) / 
Parrocchia della Nascita della 
Madre di Dio (8 settembre), 
Biserica: Via Litta 36/A, 
Cremona, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
177 
- 

01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

175.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Cuvios Paisie 
Aghioritul (12 iul) Biserica: 
Chiesa San Giovanni Bosco e 
San Luigi Gonzaga, Via Camilo 
Cavour  27-29, Cuggiono, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
178 
- 

la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

176.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfinţii Români (a 2-a 
duminică după Rusalii) / 
Parrocchia Santi Romeni 
(domenica 2-a dopo 
Penteconste) Biserica: 
Santuario Sant'Antonio, Corso 
Nizza 89, Cuneo Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
179 
- 

În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

177.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfinții Cuvioși Rafael și 
Partenie de la Agapia Veche 
(21 iul), Biserica: Via del Vaso 
23, Dolo, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
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- 
180 
- 

modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

178.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Muceniță Anisia 
(30 dec), Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 



 

 

Nr. 
crt. 
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- 
181 
- 

anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

179.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântului Ioan 
Botezătorul (23 septembrie) / 
Parrocchia San Giovanni 
Battista (23 settembre), 
Biserica:Chiesa dei Cappuccini, 
Enna, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
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- 
182 
- 

Românii de Pretutindeni ulterioare. 
 

180.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Apostol 
Bartolomeu (11 iun) / 
Sant'Apostolo Bartolomeo (11 
giug) 
Biserica: Chiesa Sant’Agostino, 
Via Ramelli 10, Fabriano, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare: 
 Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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181.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ioan Rusul (27 
mai) / Parrochia San Giovanni il 
Russo, martire (27 maggio), 
Biserica: Chiesa di San Rocco, 
Piazza San Rocco, 48018 
Faenza (RA), Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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182.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Muceniță 
Agripina (23 iun) / Parroccia 
Santa Agrippina, Martire (23 
giu), Biserica: Piazzale don 
Giovanni Monari, Fanano, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

183.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul Introducerea în Anexa Motivația amendamentului:  Se propune respingerea 
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- 
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Pentru Românii de Pretutindeni nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Mare Mucenic 
Teodor Stratilat (8 feb) / 
Parrocchia di S. Teodoro 
Stratilata, megalomartire (8 
feb), Biserica: Capella 
Sant’Orsola dell Istituto 
Carenzoni Monego, Via Cesare 
Battisti 18, 32032, Feltre, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

184.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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- 
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- 

”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Proroc Elisei 
(14 iun) / Parrocchia di S. 
Eliseo, profeta (14 giu) 
Biserica: Via Lattanzio Firmiano 
22, Fermo, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

185.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
187 
- 

culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Nicodim de la 
Tismana (26 decembrie) / 
Parrocchia della San Nicodim di 
Tismana (26 dicembre) 
Biserica: Chiesa di Santa 
Chiara, Corso Giovecca, 179, 
Ferrara, 44100, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

186.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
188 
- 

întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Leon cel 
Mare (18 februarie) / Parrocchia 
San Leone Magno (18 
febbraio), Biserica: Chiesa 
Santa MAria ad Pontem, via 
Santa Maria, 1. Fiano Romano, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

187.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
189 
- 

Parohia Sfânta Mare Muceniță 
Fevronia (25 iun) / Parrocchia 
Sfânta Fevronia, megalomartire 
(25 iun), Biserica: Chiesa della 
Beata Vergine di Caravaggio, 
via Melchiorre Gioia, 
Fiorenzuola d'Arda, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

188.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Înălţarea Domnului / 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
190 
- 

Parrocchia dell' Ascensione del 
Signore, Biserica: Santa Maria 
degli Angeli, Viale Giovanni 
Amendola,, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

189.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Muceniță Lucia 
(13 decembrie) 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
191 
- 

Biserica: Chiesa di Santa Lucia, 
Via del Podestà 90, Firenze, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

190.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Cuviosul Dionisie 
Exiguul (1 septembrie) / 
Parrocchia San Dionigi l'Umile 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
192 
- 

(1 settembre), Biserica: Chiesa 
Stella Maris, Via Giorgio 
Giorgis, nr. 116, Fiumicino, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

191.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Apostol Filip 
(14 nov) / Parrochia San Filippo 
l'Apostolo, Vescovo di Smirne 
(14 nov), Biserica: „Gesu e 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
193 
- 

Maria”, via Salvatore Tugini, 3 
Foggia, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

192.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Antim 
Ivireanul (27 septembrie) / 
Parrocchia di Sant' Antimo di 
Iberia, metropolita della 
Valacchia (27 settembre) - 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
194 
- 

FOLIGNO, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

193.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Grigorie 
Teologul (25 ianuarie) / 
Parrocchia San Gregorio il 
Teologo (25 Gennaio), Biserica: 
San Giuseppe, Via C. Albicini 
14, 47100 Forlì, Italia” cu suma 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
195 
- 

de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

194.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Sfințit Mucenic 
Ignatie Teoforul (29 ianuarie) / 
Parrocchia Sant’ Ieromartire 
Ignazio il Teoforo (29 gennaio), 
Biserica: Chiesa San 
Benedetto, Piazza della Liberta, 
Centro Storico, Frosinone, 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
196 
- 

Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

195.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Parascheva 
Romana (26 iulie) / Parrocchia 
Santa Parasceve di Roma (26 
iuglio), Biserica:  Chiesa Cuore 
Eucaristico di Gesu, Via Dei 
Platani Nr. 143  PENITRO 
(superstrada Formia-Cassino), 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
197 
- 

anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

196.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Dumitru (26 
octombrie) / Parrocchia di San 
Demetrio (26 ottobre) Biserica: 
Santa Caterina, Piazza Aprosio 
nr. 17, 16154 Genova, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
198 
- 

Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

197.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Teotim al 
Tomisului (20 aprilie) /  
Parrocchia San Teotimo, 
vescovo di Tomis (20 aprile), 
Biserica: Chiesa „Immacolata 
Concezione Beata Vergine 
Maria”, Via San Sebastiano 1A, 
Giaveno, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
199 
- 

Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

198.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sf. Mc. Zotic, Atal, 
Camasie și Filip de la Niculițel 
(4 iunie) / Parrocchia SS Zotico, 
Atallo, Camacio e Filippo di 
Niculiţel, martiri (4 giugno) 
Biserica: via di Brancaleta, 21 
Roselle - Grosseto., Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
200 
- 

Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

199.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Prooroc 
Ieremia (1 mai) / Parrocchia 
San Profeta Geremia (1 
maggio), Biserica:Via delle 
Gerbere, (Collefiorito) Guidonia, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
201 
- 

a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

200.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
IMOLA 
Parohia Sf. Mc. Minodora, 
Mitrodora și Nimfodora (10 
sept) / Parrocchia di Ss. 
Menodora, Metrodora e 
Nimfodora, martiri (10 set), 
Biserica: Chiesa San Macario, 
Piazza Generale Giuseppe Mirri 
2, 40026, Imola (BO);, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
202 
- 

Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

201.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Leontie de la 
Rădăuţi (1 iulie) / Parrocchia di 
San Leonte di Rădăuţi (1 
iuglio), Biserica: San Bernardo 
d'Ivrea, via Canton Burzio snc, 
Ivrea (Ivrea via Torino 563), 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
203 
- 

Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

202.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Înălțarea Sfintei Cruci 
(14 sept) 
Biserica:  Corso Matteoti nr.83 , 
Jesi-An, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
204 
- 

 prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

203.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Apostol Andrei 
(30 noiembrie) / Parrocchia di 
Sant'Andrea Apostolo (30 
novembre), Biserica: 
Santissima Annunziata, via 
Aurelia km. 37,00, 00055 
Ladispoli, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
205 
- 

 corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

204.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Ana (25 iulie) / 
Parrocchia Sant'Anna (25 
luglio), Biserica: Chiesa Santa 
Caterina, Corso Numistrano, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
206 
- 

Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

205.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfinții Mucenici Serghie 
și Vah (7 octombrie) / 
Parrocchia Santi Sergio e 
Bacco di Roma (7 ottobre), 
Biserica: Chiesa Santa Maria 
degli Angeli, Via Cavour 16, 
Lanciano, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
207 
- 

Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

206.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Cuvios Irodion de la 
Lainici (3 mai) / Parrocchia 
Sant’Irodione di Lainici  (3 
mag), Biserica: Monastero delle 
Benedettine, Piazza Conte 
Accardo, Lecce, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
208 
- 

3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

207.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Dosoftei, 
Mitropolitul Moldovei (13 
decembrie) / Parrocchia Santo 
Gerarca, il Metropolita della 
Moldavia (13 dicembre), 
Biserica: Via Cappella dei Morti 
s.n.c., Cartier Belledo, Lecco, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
209 
- 

Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

208.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Sfinţit Mucenic 
Haralambie (10 feb / 23 feb) / 
Parrocchia di S. Caralampo, 
vescovo martire (10 feb / 23 
feb), Biserica: Via Don Bosco 5, 
Legnago, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 



 

 

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

 

- 
210 
- 

01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

209.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Bretanion 
Episcopul Tomisului (25 ian) / 
Parrocchia di S. Bretanione, 
vescovo di Tomis (25 gen), 
Biserica: Via Monte Grappa, 40 
(ex ospedale Antonini), 
Limbiate, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
211 
- 

la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

210.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Cuvios Paisie 
de la Neamţ (15 noiembrie) / 
Parrocchia del Santo Paisio di 
Neamţ (15 novembre), Biserica: 
Misericordia, Via Verdi 57, 
57100 Livorno, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 



 

 

Nr. 
crt. 
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- 
212 
- 

În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

211.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfinţii Trei Ierarhi (30 
ianuarie) / Parrocchia dei SS 
Tre Gerarchi (30 gennaio), 
Biserica: Chiesa della Pietà, Via 
Lago di Garda, N° 3, 26900 
Lodi (LO), Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 



 

 

Nr. 
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- 
213 
- 

modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

212.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Grigorie 
Luminătorul, al Armeniei (30 
sept) / Parrocchia di S. 
Gregorio il Grande, illuminatore 
dell’Armenia (30 sett), Biserica: 
Chiesa Beata Vergine, Piazzeta 
Corlo 16, Lonato del Garda, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
214 
- 

anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

213.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Antonie cel 
Mare (17 ianuarie) / Parrocchia  
Sant’Antonio il Grande (17 
gennaio), Biserica: S. 
Anastasio, via S. Anastasio 1 
(lângă Torre Guinigi), 55100 
Lucca, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
215 
- 

Românii de Pretutindeni ulterioare. 
 

214.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Ioan 
Postitorul, Patriarhul 
Constantinopolului (2 sept) / 
Parrocchia di S. Giovanni il 
Digiunatore, patriarca di C-poli 
(2 sett), Biserica: Via 
Montagano, nr 1 Castel Verde 
(Lungheza)., Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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- 
216 
- 

 

215.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Chiril al 
Ierusalimului (18 martie) / 
Parrocchia San Cirillo, patriarca 
di Gerusalemme (18 marzo) 
Biserica:  Chiesa Sant’Ubaldo, 
Contrada Garibaldi 172, Passo 
di Treia, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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- 
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- 

216.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Nașterea Sfântului Ioan 
Botezătorul (24 iun)/ Parrocchia 
della Nativitàdi San Giovanni 
Battista (24 iun), Biserica: St. 
Rocco, via St.Ursula, Valletta /  
Malta, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

217.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul Introducerea în Anexa Motivația amendamentului:  Se propune respingerea 
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- 
218 
- 

Pentru Românii de Pretutindeni nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Cuvioasă 
Monica (4 mai), Biserica: Via 
Gaetano Silvio Spiller 4,  
Mantova, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

218.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 

 

Nr. 
crt. 
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- 
219 
- 

”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Cuviosul Ioan de la 
Prislop (13 sept) / Parrocchia di 
San Giovanni di Prislop (13 
set), Biserica: Corso Vittorio 
Emanuele 146, Marcellina, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

219.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
220 
- 

culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Învierea Domnului, 
Biserica: via Palestro 30, 
Massa, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

220.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 



 

 

Nr. 
crt. 
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- 
221 
- 

întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfinții Doctori, fără de 
arginți, Chir și Ioan (31 
ianuarie) / Parrocchia Santi 
Medici e Taumaturghi Ciro e 
Giovanni (31 gennaio), 
Biserica: Chiesa del Purgatorio, 
Via Ridola, Matera, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

221.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
222 
- 

Parohia Sfântul Sfințit Mucenic 
Pangratie (09 iulie) / Parrocchia 
Sant’ Ieromartire Pancrazio, 
vescovo di Taormina (09 luglio), 
Biserica: Chiesa Maria 
Santissima della 
Contemplazione, Via Fondelle e 
Canale 1, Messina, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

222.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Pogorârea Duhului 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
223 
- 

Sfânt / Parrocchia della 
Pentecoste, Biserica: Santa 
Maria della Vittoria, via 
Edmondo de Amicis 13, 20123 
Milano, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

223.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Tuturor Sfinţilor 
(duminica întâi după Rusalii) / 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
224 
- 

Parrocchia di Tutti i Santi (1-a 
domenica dopo la Pentecoste) 
Biserica: San Gregorio, via 
Guarenti nr. 11, 20052 Monza, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

224.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe (23 apr/6 mai), 
Biserica:Via G. Carducci  4, 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
225 
- 

Rozzano, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

225.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Izvorul Tămăduirii 
(Vinerea din Săptămâna 
Luminată) / Parrocchia La 
Fonte Vivificante, Biserica: Via 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
226 
- 

Giuseppe Casati 49, Passirana 
(Rho), Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

226.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Mare Mucenic 
Dimitrie (26 oct) / Parrocchia di 
San Demetrio, megalomartire, 
patrono di Tessalonica (26 oct), 
Biserica:  Corso Cavour 4/b, 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
227 
- 

Finale Emilia, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

227.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Arhanghel 
Mihail (6 sept) / Parrocchia di S. 
Arcangelo Michele (6 set), 
Biserica: Chiesa 
dell’Ospedale,Via Luigi Mariutto 
13, Mirano, Italia” cu suma de 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
228 
- 

94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

228.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfintele Femei 
Mironosiţe (a treia duminică 
după Paști) / Parrocchia 
Ortodossa Romena delle 
Mirofore (la terza domenica 
dopo la Pasqua) 
Biserica: Via dei Servi 13, 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
229 
- 

Modena, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

229.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Mucenic 
Gheorghe (23 apr / 06 mai), 
Biserica:Via Marconi 22, 
Mogliano Veneto (TV), Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
230 
- 

Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

230.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfinții 40 de Mucenici 
din Sevastia (9 mar) / 
Parrocchia dei Ss 40 Martiri di 
Sebaste (9 mar), Biserica: Via 
Papa Giovanni XXIII, 
Moncalieri, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
231 
- 

pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

231.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Biserica: Chiesa Santo Spirito, 
via G. Dellavalle 9 Fossano, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
232 
- 

Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

232.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Proroc Zaharia 
(5 septembrie) / Parrocchia San 
Profeta Zaccaria (5 settembre), 
Biserica: via IX Giugno, nr. 86, 
Monfalcone, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
233 
- 

a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

233.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Muceniță 
Pelaghia (4 mai) / Parrocchia di  
Santa Pelagia, martire (4 mag), 
Biserica: via Volturno, nr. 26, 
Montecatini-Terme, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
234 
- 

Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare: 
 Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

234.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ioan cel Nou de 
la Suceava (2 iunie) / 
Parrocchia di San Giovanni il 
Nuovo di Suceava (2 giugno) 
Biserica: Chiesa San Andrea 
Apostolo e Marco Evangelista, 
Via Giovanni Paladino  nr. 52, 
Napoli - Centro Storico, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
235 
- 

români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

235.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Muceniță Agnia  
(21 ian) / Parrocchia di Santa 
Martire Agnia  (21 gen), 
Biserica: Ss. Giovanni Battista 
ed Evangelista, Via Antonio 
Ongaro 21, Nettuno, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 



 

 

Nr. 
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- 
236 
- 

PMP 
 
 

Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

236.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Intrarea Maicii 
Domnului în Biserică (21 nov) / 
Parrocchia dell’Ingresso della 
Madre di Dio in Chiesa (21 
nov), Biserica:Chiesetta Santa 
Maria Assunta, Via Giovanni 
Battista Rossi 14, Noale, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare: 
 Suma de 94 mii lei se asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 



 

 

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

 

- 
237 
- 

Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

237.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Nectarie 
Taumaturgul (9 noiembrie) / 
Parrocchia di San Netario il 
Taumaturgo (9 novembre), 
Biserica: Sacro Cuore, Corso 
Trieste 105, 28100, Novara, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
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- 
238 
- 

 corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

238.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Muceniță Irina 
(5 mai) / Parrocchia di S. Irene, 
martire (5 mag) 
Biserica: via Donizzeti, 46, 
Oderzo, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
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- 
239 
- 

Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

239.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ioan 
Botezătorul (25 mai) / 
Parrocchia San Giovanni 
Battista (25 maggio), Biserica: 
Chiesa Campestra "Santa 
Lucia" , Via Plebi , Olbia, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
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- 
240 
- 

Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

240.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Nicolae (9/22 
mai) / Parrocchia di San Nicola 
(9/22 maggio), Biserica: San 
Lorenzo, Piazza Santa Chiara, 
Orvieto, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
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- 
241 
- 

3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

241.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfinţii Apostoli Petru şi 
Pavel (29 iunie) / Parrocchia dei 
Santi Apostoli Pietro e Paolo 
(29 giugno), Biserica: San 
Gregorio, Via Vigonovese 69, 
35127 Padova (PD), Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 



 

 

Nr. 
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- 
242 
- 

Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

242.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Cuvioasă 
Parascheva (14 / 27 oct) / 
Parrocchia di Santa Parasceva 
di Iaşi (14 / 27 ott), Biserica: Via 
Tunisi 27 b, Padova, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
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- 
243 
- 

01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

243.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Biserica: Via IV Novembre 6, 
Limena (PD), Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
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- 
244 
- 

la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

244.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Maica Domnului 
Prodromița (12 iulie) / 
Parrocchia Madre di Dio 
Prodromita (12 luglio), Biserica: 
VIA DEI COLLI EUGANEI 16, 
Abano Terme(PD), Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
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- 
245 
- 

În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

245.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Cuvios Irodion 
de la Lainici (3 mai), Biserica: 
Via El Alamein 13, Mestrino, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
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- 
246 
- 

modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

246.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Sfinţit Mucenic 
Haralambie (10 februarie) / 
Parrocchia Sant Caralambo (10 
febbraio), Biserica: Chiesa San 
Vito, Piazza San Vito nr 1, 
Palermo, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
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- 
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- 

anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

247.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Zaharia și 
Elizabeta (5 septembrie) / 
Parrocchia di San Zaccaria ed 
Elizabeta (5 settembre) 
Biserica: Santa Maria del 
Quartiere, Piazalle Guido Picelli 
1, Parma, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
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- 

Românii de Pretutindeni ulterioare. 
 

248.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfinţii Români (a 2-a 
duminică după Rusalii) / 
Parrocchia dei Santi Romeni (2-
a domenica dopo la 
Pentecoste) 
Biserica: San Siro, Viale 
Repubblica nr. 50, 27100 
Pavia, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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- 
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- 

 

249.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Mucenic 
Laurențiu, arhidiaconul (10 aug) 
/ Parrocchia di S. Lorenzo 
arcidiacono, martire (10 ago) 
Biserica: Via Palermo 22, 
00041, Pavona (Albano 
Laziale), Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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- 
250 
- 

250.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Mucenic Sava 
de la Buzău (12 aprilie) / 
Parrocchia San Sava di Buzău, 
martire (12 aprile), Biserica: 
Chiesa San Fiorenzo, Via Viola 
1, Perugia, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

251.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul Introducerea în Anexa Motivația amendamentului:  Se propune respingerea 
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- 
251 
- 

Pentru Românii de Pretutindeni nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Cuvios Ioan de 
la Prislop (13 sep) / Parrocchia 
San Giovani di Prislop, monaco 
(13 set), Biserica: Chiesa "San 
Giuseppe", Strada delle 
Marche, nr.36, 61100 - Pesaro, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

252.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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- 
252 
- 

”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul și Dreptul 
Simeon și Sfânta Prorociță Ana 
(03 februarie) / Parrocchia 
Santo e Giusto Simeone e la 
Santa Profetessa Anna (03 
febbraio), Biserica: via Caduti 
per Servizio  Pescara, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

253.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 



 

 

Nr. 
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- 
253 
- 

culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Daniil Sihastrul 
(18 decembrie) / San Daniele 
l’Eremita (18 decembre) 
Biserica: San Stefano, Istituto 
delle Suore Gianelline, Via 
Scalabrini, Nr. 25, Piacenza, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

254.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
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- 
254 
- 

întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Voievod Ştefan 
cel Mare (2 iulie) / Santo 
Stefano il Grande, voivòda della 
Moldavia (2 iuglio), Biserica: 
San Bernardino, via 
Archibugieri di San Giorgio nr. 
23, Pinerolo (To), 10064, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

255.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
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- 
255 
- 

Paraclisul Episcopal 
Acoperământul Maicii Domnului 
(1 octombrie) / Cappella 
Diocesana La Protezione della 
Tuttasanta Madre di Dio (1 
ottobre) 
Biserica: Via Madonna di 
Fatima 4 (din Via Cento Croci), 
Pino Torinese (To), Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare: 
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

256.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sf. Mc. Nazarie, 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
256 
- 

Ghervasie, Protasie şi Chelsie 
(14 oct) / Parrocchia di Ss. 
Nazario, Celsio, Gervasio, 
Protasio e Silvano, martiri (14 
ott), Biserica: Via Don Amati, 
Seggiano-Pioltello, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

257.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Cuvios Onufrie 
de la Vorona (9 sept) / 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
257 
- 

Parrocchia di  Sant Onofrio di 
Vorona (9 set), Biserica:Via 
San Giuseppe 1, Pisa, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

258.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Mare Mucenic 
Mina (11 nov) Biserica: Via San 
Bartolomeo 14, Pistoia, Italia” 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
258 
- 

cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

259.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Mucenic 
Sebastian (18 decembrie) /  
Parrocchia San Sebastiano, 
martire (18 dicembre) 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
259 
- 

Biserica: Via del mare, 65, 
Pomezia, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

260.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Naşterea Sfântului Ioan 
Botezătorul (24 iunie) 
Parrocchia della Nascita di San 
Giovanni Battista (24 giugno), 
Biserica: Santissima Trinità, 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
260 
- 

Viale delle Grazie, Pordenone, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

261.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Mare Muceniță 
Varvara (4 decembrie) / 
Parrocchia Santa 
Megalomartire Barbara (4 
dicembre) 
Biserica: Via Mazzini 202, 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
261 
- 

Porretta Terme, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

262.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Sava cel Sfințit 
(5 dec) / Parrocchia San Saba, 
il monaco (5 dic) 
Biserica: Chiesa della 
Annunciazione della Beata 
Vergine Maria, Via del 
Seminario 27, Portogruaro, 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
262 
- 

Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

263.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Cuvioasa 
Teodora de la Sihla (7 august) / 
Santa Teodora di Sihla, 
monaca (7 agosto), Biserica: 
Sant’Anna, Viale Dante 104, 
Potenza, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
263 
- 

Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

264.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Mare Muceniță 
Hristina (24 iul) / Parrocchia di 
S.ta Cristina, megalomartire (24 
lug), Biserica: via Luigi Einaudi, 
nr. 17, Prata di Pordenone, 
Pistoia, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
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- 
264 
- 

pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

265.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Mare Muceniță 
Anastasia Romana (22 
decembrie) / Parrocchia di 
Santa Anastasia Romana, 
Megalomartire (22 dicembre) 
Biserica: Via delle Ripalte, 26, 
Prato., Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 



 

 

Nr. 
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- 
265 
- 

pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

266.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Melania 
Romana (31 decembrie) / 
Parrocchia Santa Melania 
Romana (31 dicembre), 
Biserica: Chiesa San Paolo, Via 
San Paolo 4, Ragusa, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
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- 
266 
- 

români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

267.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Gheorghe (23 
aprilie) / Parrocchia di San 
Giorgio (23 aprile) Biserica: 
Spirito Santo, Via Vicolo degli 
Ariani, Ravenna, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 



 

 

Nr. 
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- 
267 
- 

Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

268.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Grigorie 
Decapolitul (20 noiembrie) / 
Parrocchia din San Gregorio il 
Decapolita (20 novembre) 
Biserica: San Gaetano, Via 
Aschenez 148, Reggio 
Calabria, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
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- 
268 
- 

a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

269.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Spiridon 
(12 decembrie) / Parrocchia di 
San Spiridone Gerarca  (12 
dicembre), Biserica: Chiesa del 
Cristo, Via del Cristo 1, 42100 
Reggio Emilia, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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- 
269 
- 

PMP 
 
 

Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

270.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Muceniță 
Filoteia de la Curtea de Argeş 
(7 dec), Biserica: Cittadella 
Ecumenica Taddeide, Via 
Taddeide  42, Riano, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare: 
 Suma de 94 mii lei se asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
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- 
270 
- 

 prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

271.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Iosif cel 
nou de la Partoș (15 sept) / 
Parrocchia di S. Giuseppe di 
Partoş, vescovo di Timişoara 
(15 sett) 
Biserica: ChiesaSanta Lucia, 
Vicolo Santa Lucia, Rieti, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
271 
- 

PMP corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

272.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ilie Tesviteanul 
(20 iulie) / Parrocchia di Santo 
e Glorioso Profeta Elia il 
Tesbita (20 luglio) 
Biserica: Via Flaminia Km 
45.200, Civita Castelana, 
Viterbo Pian Paradiso, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 



 

 

Nr. 
crt. 
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- 
272 
- 

Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

273.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Ghelasie 
de la Râmeț (30 iunie) / 
Parrocchia San Gerarca 
Gelasio di Râmeț (30 giugno), 
Biserica: via Warthema 26, 
Quartiere 4, Rimini, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 



 

 

Nr. 
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- 
273 
- 

Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

274.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Mucenic Iuliu 
Veteranul (27 mai), Biserica: 
Chiesa Confraternita del 
Santissimo Nome di Gesù, Via 
Ivrea 83, Rivarolo Canavese, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
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- 
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- 

3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

275.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Voievod 
Neagoe Basarab (26 
septembrie) / San Neagoe 
Basarab, voivòda (26 
settembre), Biserica: Chiesa 
San Rocco, Piazza San Rocco 
16, 10098, Rivoli, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
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- 
275 
- 

Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

276.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Silvestru 
al Romei (2 ianuarie) / 
Parrocchia San Silvestro, 
Vescovo di Roma (2 gennaio) 
Biserica: Chiesa del Crocifisso, 
Piazza del Crocifisso, Rocca di 
Pappa, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
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- 
276 
- 

01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

277.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Paraclisul Episcopal Sfântul 
Alexie Omul lui Dumnezeu (17 
martie) / Rettoria Sant' Alessio, 
l’Uomo di Dio (17 marzo) 
Biserica: Via Torre Spaccata 
157 (Vicino a stazione metro 
Torre Spaccata), Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
277 
- 

la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

278.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Paraclisul Sfântul Ierarh 
Nicolae (06 dec) 
Biserica: Cappella Sant’Elena, 
via Nicola Festa 50, Monte 
Sacro, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
278 
- 

În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

279.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Buna Vestire (25 
martie), Biserica:Chiesa Stella 
Maris, Viale dei Promontori 
113, Ostia (Roma), Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 



 

 

Nr. 
crt. 
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- 
279 
- 

modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

280.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Naşterea Maicii 
Domnului (8 septembrie) / 
Parrocchia della Nascita della 
Madre di Dio (8 settembre) 
Biserica: Natività di Nostro 
Signore Gesù Cristo, via Gallia, 
162, 00185, Roma, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 



 

 

Nr. 
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- 
280 
- 

anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

281.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Înălţarea Sfintei Cruci 
(14 septembrie) / Parrocchia 
dell'Elevazione della Santa 
Croce (14 settembre) 
Biserica: Delle Suore 
dell'Assunzione, Via Alessandro 
Viviani 24 (zona Tuscolana, 
metro Lucio Sestio), Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
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- 
281 
- 

Românii de Pretutindeni ulterioare. 
 

282.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Mucenic Mina 
(11/24 nov) / Parrocchia di San 
Mina Megalomartire (11/24 
novembre), Biserica:Via Rodi 
s.n.c., Palestrina, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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283.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Zămislirea Maicii 
Domnului (9 decembrie) / Il 
Concepimento della Madre di 
Dio (9 dicembre) 
Biserica: N.S. di Czerstochowa, 
Largo Augusto Corelli 9, La 
Rustica - Roma, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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284.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Intrarea Domnului în 
Ierusalim (Floriile)/ Parrocchia 
dell'Entrata di Gesù a 
Gerusalemme (Domenica delle 
Palme), Biserica: Via Ostiense 
1551, Roma, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

285.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul Introducerea în Anexa Motivația amendamentului:  Se propune respingerea 
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Pentru Românii de Pretutindeni nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Botezul Domnului (6 
ianuarie) / Parrocchia del 
Battesimo del Signore (6 
gennaio), Biserica:  Via Salaria 
123, Monterotondo, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

286.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
285 
- 

”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Intrarea în Biserică a 
Maicii Domnului (21 noiembrie) 
/ Parrocchia della 
Presentazione al Tempio della 
Madre di Dio (21 novembre), 
Biserica: Madona del Rosario, 
Via della Giustiniana 225-227, 
Prima Porta, Roma, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

287.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
286 
- 

culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Iosif cel 
nou de la Partoș (15 sept) / 
Parrocchia di S. Giuseppe di 
Partoş, vescovo di Timişoara 
(15 sett) 
Biserica: ChiesaSanta Lucia, 
Vicolo Santa Lucia, Rieti, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

288.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
287 
- 

întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Dimitrie cel Nou 
(27 octombrie) / Parrocchia di 
San Demetrio il Nuovo (27 
ottobre), Biserica: Via 
Bolognetta, 60, Borghesiana 
(Roma) 8, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

289.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
288 
- 

Parohia Acoperământul Maicii 
Domnului (14 octombrie) / 
Parrocchia della Protezione 
della Madre di Dio (14 ottobre), 
Biserica: Chiesa San Gaetano, 
Via Tuscania nr. 12, în 
apropierea intersecției Corso di 
Francia și Cassia Nuova, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

290.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Mare Mucenic 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
289 
- 

și Tămăduitor Panteleimon (27 
iulie) / Parrocchia San 
Panteleimon – Megalomartire e 
Taumaturgo (27 iuglio), 
Biserica: Oblati di San 
Giuseppe, Via Adriano I, no. 
189/B, Roma, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

291.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Andrei 
Șaguna, Mitropolitul 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
290 
- 

Transilvaniei (30 
noiembrie)/Parrocchia 
Sant'Andrea Saguna, 
Metropolita della Transilvania 
(30 novembre), Biserica: San 
Girolamo Emiliani, Viale Dante 
Alighieri 190-Cooperativa 
Gasparina di Sopra, cod 24058, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor Deputat 
Doru Coliu Grupul PMP 

culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

292.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Cuvios Ioan 
Iacob de la Neamț (5 august) / 
Parrocchia San Giovanni di 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
291 
- 

Neamţ, il Chozibita (5 agosto) 
Biserica: viale della Scienza, nr. 
33/E, 45100, Rovigo, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

293.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Apostol și 
Evanghelist Matei (16 
noiembrie) / Parrocchia San 
Matteo, Apostolo ed 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
292 
- 

Evangelista (16 novembre), 
Biserica:Via Michele Pironti 14,  
Salerno, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

294.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Mare Mucenic 
Procopie (8 iul) / Parrocchia 
San Procopio megalomartire (8 
luglio), Biserica:Chiesa San 
Nicola, piazzetta San Nicola, 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
293 
- 

Saluzzo, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

295.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Nașterea Maicii Domnului (8 
septembrie) / Parrocchia 
Natività della Madre di Dio (8 
settebre), Biserica: Chiesa dei 
Padri Dottrinari, Corso Roma 1, 
14015, San Damiano d’Asti 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
294 
- 

(AT), Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

296.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Ioan cel Milostiv, 
Patriarhul Alexandriei (12 
noiembrie) / Parrocchia San 
Giovanni il Misericordioso, 
Patriarca di Alessandria (12 
novembre) 
Biserica: Via Carlo Visoto 97, 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
295 
- 

San Donà di Piave, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

297.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Cuvios Teodor cel 
Sfințit (16 mai) 
Biserica:  Chiesa di San 
Michele Arcangelo via del 
Mercato 1; Cervignano del 
Friuli, Udine, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
296 
- 

Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

298.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Sfințit Mucenic 
Teodosie de la Brazi (22 
septembrie) / Parrocchia di San 
Teodosie di Brazi, Vescovo 
Martire (22 settembre), 
Biserica: Abbazia Santa Maria 
in mamma, Via La Badiola 1, 
52027, San Giovanni Valdarno, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
297 
- 

anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

299.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Paraclis 
Episcopal Sfânta Mare 
Muceniță Marina (17 iulie) / 
Cappella vescovile di Santa 
Marina, Vergine Martire (17 
luglio) 
Biserica: Chiesa di Santa 
Mustiola, Piazza Capicchione 1, 
47890, Città di San Marino, 
Repubblica di San Marino, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
298 
- 

anul 2018 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

300.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Proroc Ioan Botezătorul 
(25 mai) / Parrocchia di San 
Giovanni Battista e Profeta (25 
mag), Biserica: Chiesa Santa 
Rita, Piazza della 
Consolazione, Savona, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
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- 
299 
- 

Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

301.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
,,Sf. Mucenita Agripina" (23 
iunie), CHIESA ,, San Lorenzo 
al prato" via Della Tore 42, 
50019, Sesto Fiorentino., Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
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- 
300 
- 

Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

302.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfinții Arhangheli Mihail și 
Gavriil (8 noiembrie) / 
Parrocchia Santi Arcangeli 
Michele e Gabriele (8 
novembre), Biserica: Viale dei 
Cappuccini, 04018 Sezze (LT), 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
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- 
301 
- 

a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

303.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Ioan cel Nou de la 
Suceava (2 iun) / Parohia di 
San Giovanni il Nuovo di 
Suceava (2 giu), Biserica: 
Chiesa Santi Emidio e Andrea 
Avellino, Via dei Pispini 162, 
53100, Siena, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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- 
302 
- 

Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

304.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Apostol Pavel (29 iunie) 
şi Sfânta Muceniţă Lucia 
Fecioara (13 decembrie) / 
Parrocchia San Paolo Apostolo 
(29 giugno) e Santa Lucia 
Martire e Vergine (13 
dicembre), Biserica: Chiesa 
San Benedetto, Via Capodieci 
18, Ortigia, 96100 Siracusa, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
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- 
303 
- 

români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

305.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Niceta de Remesiana 
(24 iunie) / Parrocchia di San 
Niceta di Remesiana (24 
giugno), Biserica: Madona del 
Sufragio Via Fratelli Vallero 46, 
Susa, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 



 

 

Nr. 
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- 
304 
- 

 corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

306.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Biserica: 
Chiesa San Lorenzo di Brindisi, 
Viale Magna Grecia, Taranto, 
Sf. Liturghie, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 



 

 

Nr. 
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- 
305 
- 

Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

307.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfinții Mărturisitori din 
Transilvania (21 octombrie) / 
Parrocchia dei Santi Confessori 
della Transilvania (21 ottobre), 
Biserica: Biserica "Sacra 
Famiglia", Scerne di Pineto, via 
Po nr 42, 64100 Teramo, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
306 
- 

Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

308.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Apostol Timotei (22 
ian), Biserica: Chiesa del Sacro 
Cuore, Via Argentina 23, 
Termoli, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
307 
- 

3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

309.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfânta Parascheva (14 
octombrie) / Parrocchia di 
Santa Parasceve (14 ottobre) 
Biserica: Capela Sant Alò, Via 
Sant Alò 22, 05100 Terni, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
308 
- 

Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

310.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Tuturor Sfinților (prima 
duminică după Rusalii) / 
Parrocchia di Tutti i Santi 
(prima domenica dopo la 
Pentecoste), Biserica: Via 
Dante 87, Thiene, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
309 
- 

01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

311.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfinţii Ioachim şi Ana (9 sep)/ 
Parrocchia dei Santi 
Gioacchino e Anna (9 
settembre) Biserica: Chiesa 
"Sant Pietro alla Carita" Piazza 
Campitelli 1, 00010 Tivoli, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
310 
- 

la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

312.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfânta Cuvioasă Parascheva 
(14 octombrie) / Parrocchia di 
Santa Parasceve (14 ottobre), 
Biserica: Corso Vercelli 481 /9, 
Torino, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
311 
- 

În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

313.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Înălțarea Sfintei Cruci  (14 
septembrie) / Parrocchia della 
Santa Croce (14 settembre), 
Biserica: Santa Croce, Via 
Accademia Albertina nr. 11, 
Torino, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
312 
- 

modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

314.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Ierarh Nicolae (9/22 
mai) / Parrocchia di Santo 
Gerarca Nicola (9/22 magg) 
Biserica: Via San Massimo 21, 
Torino, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 



 

 

Nr. 
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- 
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anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

315.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Acoperământul Maicii Domnului 
(1 / 14 oct), Biserica:  Corso 
Alamano 137, Torino, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
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- 
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- 

Românii de Pretutindeni ulterioare. 
 

316.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia Sf. 
Cuvios Teodor Studitul (11 nov) 
/ Parrocchia di San Teodoro lo 
Studita (11 nov), Biserica : 
Santa Maria di Loreto , via 
Sada nr. 34 , Tortona (Al), 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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317.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Sfințit Mucenic Clement 
al Romei (24 noiembrie) / 
Parrocchia Ss. Clemente 
Vescovo di Roma (24 
novembre) 
Biserica: San Martino,Via San 
Martino, lângă catedrală, Trani, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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318.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Evanghelist Marcu (25 
aprilie) / Parrocchia di San 
Marco Evangelista (25 aprile), 
Biserica: San Marco 
l'Evangelista, Vicolo di San 
Marco nr. 1, 38122 Trento, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

319.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul Introducerea în Anexa Motivația amendamentului:  Se propune respingerea 
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Pentru Românii de Pretutindeni nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfinţii Doctori Cosma şi Damian 
(1 iulie) / Parrocchia dei Santi 
Dottori senza soldi Cosma e 
Damiano (1 luglio) Biserica: 
Cappella Santa Maria alle 
Stiore, Piazzale Pistoia, 31100 
Treviso, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

320.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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- 
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- 

”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Învierea Domnului / Parrocchia 
La Resurrezione del Signore, 
Biserica: Chiesa di Maria 
Regina del Rosario, Via dell' 
Istria, n. 71, Cap 34137 Trieste, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

321.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
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culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfinții Arhangheli Mihail și 
Gavriil (8 nov) / Parrocchia dei 
Santi Arcangeli Michele e 
Gabriele (8 nov), Biserica: Via 
Folengo, Tripoli di San Giorgio 
di Mantova, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

322.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 

Motivația amendamentului: 
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
320 
- 

întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Vasile cel Mare (1 
ianuarie) / Parrocchia di San 
Basilio il Grande (1 gennaio) 
Biserica: Chiesa del'Istituto 
Renati, Via Francesco 
Tomadini nr. 3/5, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

323.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
321 
- 

Sfântul Arhidiacon Ştefan (27 
decembrie) / Parrocchia di 
Santo Stefano Protomartire (27 
dicembre), Biserica: San 
Stefano, Via del Paradiso, 
Valmontone, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

324.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia  
Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
322 
- 

și Sfânta Muceniță Iustina (2 
octombrie) / Parrocchia San 
Cipriano ieromartire e Santa 
Giustina martire (2 ottobre) 
Biserica: Chiesa Maria 
IMMACOLATA, Viale Europa 
102, Varese, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

325.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfinții Împărați Constantin și 
Elena (21 mai / 3 iun) / 

Motivația amendamentului: 
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
323 
- 

Parrocchia dei Ss. Costantino 
ed Elena(21 mag / 3 giu), 
Biserica: Isola Santa Elena, 
Chiesa Santa Elena, Campo 
della Chiesa 3, 30132, 
Venezia;, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

326.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Evanghelist Luca (18 
octombrie) / Parrocchia di San 
Luca Evangelista (18 ottobre), 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
324 
- 

Biserica: San Fermo, San 
Fermo, Via degli Oleandri, 
s.n.c., Verbania-Pallanza, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

327.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Întâi Mucenic și 
Arhidiacon Ștefan (27 
decembrie)  /  Parrocchia di 
Santo Stefano Protomartire (27 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
325 
- 

dicembre) 
Biserica: Via Luciano Manara 6, 
angolo Via Dante Alighieri 
Vercelli, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

328.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfânta Muceniță Agata (05 feb, 
Biserica: via Colle Gentile – 
Piazza dei Ulivi Zagarolo, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
326 
- 

 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

329.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Ioan Gură de Aur (13 
noiembrie) 
biserica:Oud-Katholieke Kerk 
din Aalsmeer, Oosteinderweg 
394,1432 BG Aalsmeer, 
Olanda” cu suma de 94 mii lei 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
327 
- 

în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

330.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia Sf. 
Vasile cel Mare şi Sf. Ludger 
(26 martie) 
biserica:Huize Kohlmann, 
Beekstraat 40, 6811 DW, 
Arnhem, Olanda” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
328 
- 

Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

331.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfânta Cuvioasă Parascheva 
de la Iași (14 octombrie), 
biserica: Bernadettestraat 2, 
5688 KN Oirschot, Olanda” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
329 
- 

Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

332.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfânta Mare Mucenică 
Anastasia (22 decembrie), 
biserica Johannes de Doper, 
Kerkring 1, 's-Heerabtskerke 
4444 AB, Olanda” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
330 
- 

Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

333.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia Sf. 
Apostol şi Evanghelist Ioan (8 
mai) 
biserica: A-Kerkhof 22, 9711 
JB, Groningen, Olanda” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
331 
- 

a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

334.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Intrării Domnului în Ierusalim și 
Sfântul Servatius, biserica: 
Capella Sint Servaas. Keizer 
Karelplein 5A, 6211 TC 
Maastricht, Olanda” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
332 
- 

a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

335.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Grigorie Teologul (25 
ianuarie) 
biserica: Vlaardingerdijk 50, 
Schiedam, Olanda” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
333 
- 

PMP 
 
 

din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

336.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
"Sf. Mari Împărați, întocmai ca 
apostolii, Constantin și mama 
sa Elena" (21 mai) biserica: 
Brederodestraat 2, 4132 VP 
Vianen, Olanda” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
334 
- 

PMP 
 
 

Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

337.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
"Sf. Mare Mc. Ecaterina (25 
noiembrie) și Sf. Cuv. Teodora 
de la Sihla (7 august) biserica: 
Theodora Kapel, Burgemeester 
Vos de Waelstraat 1, 8011 AK 
Zwolle, Olanda” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
335 
- 

PMP 
 
 

Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

338.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana & 
Sfânta Cruce 
biserica: Mastrick Parish 
Church, Greenfern Road, 
AB166TR, Regatul Unit al Marii 
Britanii şi al Irlandei de Nord” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
336 
- 

prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

339.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii din 
Ballymena (Irlanda de Nord), 
Parohia Sfântul Ioan Teologul 
(8 mai) biserica: All Saints, 4 
Broughshane Road, BT43 7DX, 
Ballymena” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
337 
- 

corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

340.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Apostol Andrei (30 
noiembrie) 
biserica: St. Anthony Church, 
57 Oakthorpe Drive, 
Kingshurst, Birmingham, B37 
6HY” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
338 
- 

Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

341.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Naşterea Maicii Domnului (8 
septembrie) 
biserica:Kirton Old Cemetery, 
Boston Road, Kirton, Boston, 
Lincolnshire, PE20 1ES” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
339 
- 

Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

342.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfinţii Împăraţi Constantin şi 
Elena (21 mai) 
biserica: Thomas the Martyr, 
Thomas Lane, Bristol, BS1 
6QR” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
340 
- 

3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

343.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Apostol Ioan (8 mai)  
biserica: St Giles Church, 
Castle Street, Cambridge, CB3 
0AQ” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
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Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

344.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Ortodoxã Românã Sfânta 
Veronica (12 iulie) biserica: 
Saint Anne and All Saints 
Church, Strathmore Avenue, 
Coventry, CV1 2AN, 
Warwickshire” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
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- 
342 
- 

01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

345.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Misiune a 
Parohiei Intampinarea 
Domnului, Glasgow (vezi 
Glasgow)  
biserica: 7 Irving Street, 
Dumfries, DG1 1EL” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare: 
 Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
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- 
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- 

la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

346.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii DUNDEE 
(Scoția) 
Filie, biserica: St Margaret 
Episcopal Church, 17 Ancrum 
Road DD22JL, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
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În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

347.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil 
și Rafail și Sfânta Cuvioasă 
Triduana din Edinburgh, 
biserica: Biserica St Philip, 12 - 
14 Logie Green Road, EH7 
4EZ” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
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- 
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modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

348.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii biserica: St. 
Anthony Church, 57 Oakthorpe 
Drive, Kingshurst, Birmingham, 
B37 6HY” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
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anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

349.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Ioan Botezatorul 
biserica: Church Walk, Crawley, 
West Sussex, RH10 1HH” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare: 
 Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
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Românii de Pretutindeni ulterioare. 
 

350.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Întâmpinarea Domnului 
biserica: Shettleston Old Parish 
Church, 111Killin Street, 
Glasgow, G32 9AH” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara Sursa de finanțare: 
 Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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351.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii biserica: 
Saint Simon Church, Great 
Union Road, Saint Helier, JE2 
3YA (Prima și a III-a duminică 
din lună)” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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- 
349 
- 

352.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Misiune a 
Parohiei Sfântul Apostol Andrei, 
Birmingham biserica: St. 
Katherine's Hall, High Street, 
Ledbury, HR8 1DZ” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

353.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul Introducerea în Anexa Motivația amendamentului: Se propune respingerea 
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- 
350 
- 

Pentru Românii de Pretutindeni nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Macarie cel Mare (19 
ianuarie) biserica: Lawns Lane, 
Farnley, Leeds, West 
Yorkshire, LS12 5ET, United 
Kingdom” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

354.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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- 
351 
- 

”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Cuvios Paisie de la 
Neamţ biserica: Town Lane, 
Bebington, Wirral CH63 5JF” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

355.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
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- 
352 
- 

culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Gheorghe (23 aprilie) 
biserica: St Dunstan’s in the 
West, 186 Fleet Street, London, 
EC4A 2HR” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2018 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

356.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
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- 
353 
- 

întreținerea bisericii Parohia 
Pogorârea Sfântului Duh 
biserica: Saint Andrew, 28 Old 
Church Lane, Kingsbury, 
London, NW9 8RZ” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

357.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
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- 
354 
- 

Sfântul Ilie (20 iulie), biserica: 
120 East End Road, East 
Finchley, London, N2 0RZ” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

358.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Paraclisul 
Episcopal Nașterea Maicii 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
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- 
355 
- 

Domnului și Sfântul Ioan Iacob 
Românul de la Hozeva (08 
septembrie și 05 august)  
biserica: St. John fisher & 
Thomas, 28 Rossington 
Avenue, Borehamwood, WD6 
4LA” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

359.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Nicolae (06 decembrie), 
biserica: St Margaret and St 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
356 
- 

Columba, Woodhouse Road, 
London E11 3NG” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

360.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Buna Vestire și Sfântul Apostol 
Iacov (25 martie și 22 
octombrie)  

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
357 
- 

biserica: Croydon Cemeteries, 
Mitcham Road, Croydon, CR9 
3AT, Londra” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

361.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Filia Sf. M. 
Mc. Dimitrie (25 octombrie/ 08 
noiembrie) 
biserica: St. Nicolas Church, 
Rectory Lane, Loughton (statia 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
358 
- 

de Metrou Debden- Central 
Line), East London, IG 10 3RU” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

362.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Ioan Botezătorul şi 
Sfântul Mucenic Alban, 
biserica: St Christopher’s 
Church, Round Green, Luton, 
Beds, LU2 7NB” cu suma de 94 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
359 
- 

mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

363.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfinții Mucenici Ciprian şi 
Iustina (2 octombrie), biserica: 
St Martin's Church, Watling 
Street/Aylesbury Street, Fenny 
Stratford, Milton Keynes, 
Buckinghamshire, MK2 2BU” cu 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 



 

 

Nr. 
crt. 
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- 
360 
- 

suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

364.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Nicolae, biserica: 
Wesley Memorial Methodist 
Church, Durham Road, NE9 
5EY, Gateshead.” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
361 
- 

pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

365.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului (21 noiembrie), 
biserica: Church St. Michael 
and All Angels, Perry Street, 
NN1 4HL” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
362 
- 

pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

366.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfânta Mc. Filoteea şi Sfântul 
Cuvios Beda Venerabilul (7 dec 
şi 27 mai) biserica: St Mary's 
Church, Church Road, 
Gillingham NR34 0ND” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
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- 
363 
- 

Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

367.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia Sf. 
Apostoli Petru şi Pavel & Sf. 
Spiridon al Trimitundei (29 iunie 
și 12 decembrie) biserica: 
Biserica Sfântul Ciprian al 
Cartaginei, Lancaster Road, 
Carlton, Nottingham, NG3 7AN” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
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- 
364 
- 

pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 3/65, 
titlul 50 Fonduri de Rezervă, 
Articolul 5001.50.01 Fond de 
rezerva bugetara la dispoziția 
Guvernului. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

368.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia Sf. 
Ioan Casian Romanul, biserica: 
Saint Thomas the Martyr 
Church, Becket Street, Oxford, 
OX1 1JL” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
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- 
365 
- 

Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

369.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia Sf. 
Cuvioasa Parascheva (14 
octombrie) biserica: Saint 
Gabriel Church,1 Peverell 
Terrace, Plymouth PL3 4JJ, 
UK” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
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crt. 

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

 

- 
366 
- 

Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

370.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia Sf 
Stelian Paflagonul (26 
Noiembrie) biserica: St John 
the Baptist church, Saint John's 
Road, Caversham, Reading 
RG4 8EB” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
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- 
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- 

PMP 
 
 

Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

371.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia Sf 
Calinic de la Cernica, biserica: 
St Jude's, Warren Avenue, 
Southampton, SO16 6AG” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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- 
368 
- 

Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

372.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Schimbarea la Față a Domnului 
biserica: Chapel of the 
University of Winchester, 
Winchester, Hampshire SO22 
4NR” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
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 prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

373.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii AIELO DE 
MALFERIT 
Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” (30 
ianuarie), Biserica: „San 
Joaquin” C/de la Ermita, s/n, 
46812, Aielo de Malferit, 
Valencia. Pr. Ioan Pop” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
370 
- 

 corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

374.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Dionisie Exiguul” (01 
septembrie) Biserica: Poligono 
Campollano Sur Calle F, Nr. 5, 
Nava 25 (Pasaje), 02005 
Albacete, Provincia Albacete” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
371 
- 

Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

375.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe” (23 Aprilie) 
Biserica: Paseo de la Estacion, 
17, 28807, Alcalá de Henares, 
Madrid” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 



 

 

Nr. 
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- 
372 
- 

Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

376.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfânta Cruce” (a 3-a duminică 
din Postul Mare), Biserica: 
C/Berrocal, 28, 02210, Alcala 
del Jucar (Albacete)” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
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- 
373 
- 

3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

377.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Zămislirea Sfântului Ioan 
Botezătorul” (23 Septembrie), 
Biserica: Ronda Belchite, nr 22, 
44600, Alcañiz, Teruel” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 



 

 

Nr. 
crt. 
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- 
374 
- 

Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

378.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Filie 
VALDERROBRES, Capilla 
Hermanas C/ La Paz, 7, 44580, 
Valderrobres, Terue” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului: 
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 



 

 

Nr. 
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- 
375 
- 

01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

379.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Biserica 
Santa Lucia, C/Alta, 2 , 50700, 
Caspe, Zaragoza” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
376 
- 

la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

380.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Biserica 
Santa Lucia, C/Alta, 2 , 50700, 
Caspe, Zaragoza” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
377 
- 

În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

381.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia: 
,,Sfântul Ierarh Iachint de 
Vicina” Biserica: ,,Divino 
Maestro”, C/Enginyer Cort 
Merita, nr. 6, Alcoy” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
378 
- 

modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

382.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfinții Martiri şi Mărturisitori 
Năsăudeni: Atanasie Todoran 
din Bichigiu, Vasile din Mocod, 
Grigore din Zagra şi Vasile din 
Telciu” (12 Noiembrie) Biserica: 
San Pablo 
C/Doctor Sánchez San Julian, 8 
Bajo, Edificio Montreal” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
379 
- 

anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

383.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Apostol şi Evanghelist 
Marcu” (25 Aprilie), Biserica: 
C/Monsalud, 5, 06200, 
Almendralejo, Badajoz” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
380 
- 

Românii de Pretutindeni ulterioare. 
 

384.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Apostol şi Evanghelist 
Ioan” (8 mai) 
Biserica: C/Antonio Cano, 32, 
bajo, Edif. San Luis I, 04009, 
Almeria” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
381 
- 

 

385.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfânta Parascheva” (14 
octombrie) 
Biserica: „Via Crucis” 
C/Santa Fe, s/n, 43780, 
Amposta, Tarragona” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
382 
- 

386.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
,,Sfântul Sfințit Mucenic 
Policarp” (23 februarie) 
Biserica: Calle Pisuerga, nr. 6 
,Aranda de Duero, provincia 
Burgos” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

387.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul Introducerea în Anexa Motivația amendamentului: Se propune respingerea 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
383 
- 

Pentru Românii de Pretutindeni nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Apostol Iacob 
Zevedeu” (30 aprilie) 
Biserica: C/Camino del Mar 
Chico, Nr. 24, Nava 8, 
Aranjuez” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

388.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
384 
- 

”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Voievod Ştefan cel 
Mare” (2 iulie)  
Biserica: Carer de Pietat, 
Arbucies” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

389.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
385 
- 

culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Apostol Andrei” (30 
Noiembrie)  
Biserica: Avda. de Madrid, 25, 
Nave D12, 28500, Arganda del 
Rey, Madrid” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

390.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
386 
- 

întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Întâiul Mucenic şi 
Arhidiacon Ştefan” (27 
Decembrie) 
Biserica: Plaza de Granada, nr. 
1, Ávila” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

391.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia: 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
387 
- 

,,Sfântul Sfinţit Mucenic Ciprian 
şi Sfânta Muceniţă Iustina  
fecioara” (2 octombrie) 
Biserica: C/Azucena, nr. 18, 
Azuqueca de Henares” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

392.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Mare Mucenic 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
388 
- 

Gheorghe” (23 Aprilie) 
Biserica: C/Gran Via, 406, 
08015, Barcelona” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

393.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
,,Sfântul Mucenic Emilian de la 
Durostorum” (18 iulie), Biserica: 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
389 
- 

,,Iglesia Santa Rita”,  C/ 
Espíritu Santo, 18800, Baza – 
Granada” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

394.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Naşterea Maicii Domnului” (8 
Septembrie) Biserica:  
C/Castellon, nr. 8 B, (Centru 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
390 
- 

Comercial „La Marina”), 
Sinestrat” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

395.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Tuturor Sfinţilor", Biserica: 
Plaza Zeroetxe, 4, 48160, 
Derio, Bizkaia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
391 
- 

 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

396.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
,,Sfântul Prooroc Zaharia și 
Drepta Elisabeta” Biserica: 
Calle Pradillo, nr. 6, Brunete” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
392 
- 

Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

397.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” 
(29 Iunie) Biserica: Plaza Santa 
Teresa, nr. 5, Burgos, 
(Monasterio Santisima 
Trinidad)” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2018 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
393 
- 

 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

398.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Cuvios Paisie de la 
Neamţ” (15 Noiembrie) 
Biserica: San Martin del 
Tesorillo, loc. Montenegral, 
Cadiz FILIE: Capilla San 
Enrique, Calle Romero de 
Torres s/n din Jerez de la 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
394 
- 

Frontera, Cadiz” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare: 
 Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

399.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Ierarh Spiridon 
făcătorul de minuni” (12 
Decembrie) Biserica: Calle 
Numancia, 36, Bajo, 26500 
Calahorra, Provincia La Rioja” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
395 
- 

Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

400.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Ioan Românul” (5 
August) Biserica: Parcela 1A, 
UE Magarita, 50300,  
Calatayud, Zaragoza” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
396 
- 

români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

401.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Ierarh Nicolae” (6 
Decembrie) 
Biserica: C/ San Roque, 80, 
12004, Castellón de la Plana” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
397 
- 

români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

402.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
,,Sfântul Ierarh Niceta de 
Remesiana” (24 iunie) 
Biserica: C/Iglesia Nueva, nr. 4, 
(la parter), 39700, Castro 
Urdiales” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
398 
- 

a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

403.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Ierarh Nectarie 
Taumaturgul” (9 Noiembrie), 
Biserica: Avenida de 
Fuentemar, 20, Nave 10, 
28821, Coslada, Madrid” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
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- 
399 
- 

Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

404.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Apostol Toma” 
(Duminica a 2-a după Paști, a 
Sfantului Ap. Toma) Biserica: 
São Sebastião 
Largo de São Sebastião, 8800-
155 Faro, Portugalia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
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- 
400 
- 

Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

405.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Intrarea Maicii Domnului în 
Biserică” (21 Noiembrie), 
Biserica: Rua São Mamede(ao 
Caldas), 18B, 1100-534, 
Lisboa, Portugalia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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- 
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- 

 
 

Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

406.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Ioan Scărarul” 
(Duminica a IV-a din Postul 
Sfintelor Paști) Biserica: 
„Capela Santa Catarina”, 
Avenida do Infante, Funchal, 
Madeira, Portugalia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
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prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

407.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Ierarh Iosif 
Mărturisitorul din Maramureș” 
(24 aprilie) Biserica: Igreja 
Romano-Catolica, Lagos-
Sagalcal, 8600-358, Portimao, 
Portugalia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
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 corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

408.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Grigore Decapolitul” 
(20 noiembrie) 
Biserica: Capela Espírito Santo, 
Tv. do Espírito Santo 42, 3800-
192 – Esgueira, Portugalia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
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- 
404 
- 

Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

409.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Înălţarea Domnului” Santarem 
Biserica: Capela „Nossa 
Senhora do Monte”, Rua 
Senhora do Monte, 2005-180, 
Frequesia de Sao Salvador, 
Santarem, Portugalia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
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- 
405 
- 

Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

410.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfinţii Trei Ierarhi” (30 Ianuarie) 
Biserica: Capela da Nossa 
Senhora de Saúde, Outeiro de 
Saúde nº 5, Portugalia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
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- 
406 
- 

3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

411.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
,,Sfântul Apostol Bartolomeu” 
(11 iunie) 
Biserica: Ermida de São 
Bartolomeu (Cadaveira-Sines), 
Portugalia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
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- 
407 
- 

Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

412.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
,,Sfântul Cuvios Antonie de la 
Iezerul (Vâlcea)” (23 
noiembrie), Biserica: C/Aita 
Luis Villasante, nr. 25, Bajo 7, 
48300, Gernika Lumo (Bizkaia), 
Spania” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
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- 
408 
- 

01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

413.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sf. Cuvios Nicodim de la 
Tismana” (26 decembrie) 
Biserica: Avda. de las 
Ciudades, 74 posterior (lângă 
Biserica Catolică), 28903, 
Getafe, Spania” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
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- 
409 
- 

la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

414.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Antonie cel Mare” (17 
ianuarie) 
Biserica: C/Puerto del Palo, no. 
4, Gijon, Spania” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
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- 
410 
- 

În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

415.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul (20 
iulie) și Sf. Ierarh Grigorie 
Palama (14 noiembrie)" Girona, 
Biserica: C/Aragó, 14, 17003, 
Girona (Catalunya), Spania” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
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- 
411 
- 

modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

416.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Cuvios Ioan Casian” 
(28/29 Februarie) 
Biserica: Travesia Nuevo 
Alamin, s/n, 19005, 
Guadalajara, Spania” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
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- 
412 
- 

anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

417.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sf. Voievod Neagoe Basarab” 
(26 septembrie), Biserica: 
Iglesia „Santa Teresa”, Avenida 
Diego Moron, Nº 20, (Lângă 
Spitalul Blanca Paloma), 
Huelva, Spania” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare: 
 Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
413 
- 

Românii de Pretutindeni ulterioare. 
 

418.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Zămislirea Maicii Domnului” (9 
Decembrie), Biserica : 
„Convento de las Migueles, 
Spania” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2018 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
414 
- 

 

419.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfinţii Trei Ierarhi” (30 
Ianuarie), Biserica: 
L´Hospitalet, C/Santa Faç de 
Dalt Vila, s/n, 07800, Ibiza, 
Baleares, Spania” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 



 

 

Nr. 
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- 
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- 

420.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
,,Sfântul Ierarh Spiridon” (12 
decembrie) Biserica: San 
Antonio, Avda. Principal, Tias, 
Fuerteventura: C/Antonie 
Jorge, nr. 7, local 2, Spania” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

421.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul Introducerea în Anexa Motivația amendamentului:  Se propune respingerea 



 

 

Nr. 
crt. 
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- 
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- 

Pentru Românii de Pretutindeni nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfânta Cuvioasă Maria 
Egipteanca” ( 01 aprilie), 
Adresa Biserica: Parroquia de 
San Nicolás de Tolentino c/ 
General Franco, 33 
35470- Aldea de San Nicolás 
de Tolentino, Las Palmas de 
Gran Canaria, Spania” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

422.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
417 
- 

”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
,,Sfântul Ierarh Ioan 
Maximovici” (02 iulie) Biserica: 
Calle de Mina, nr. 4, 28220, 
Majadahonda, Spania” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

423.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
418 
- 

culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Ioan cel Nou de la 
Suceava” (24 Iunie) Biserica: 
Parroquia „La Resureccion del 
Señor”, C/Petunias, 8, 15008, 
La Coruña, Spania” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

424.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
419 
- 

întreținerea bisericii Parohia 
„Sf. Cuv. Atanasie Atonitul” (5 
Iulie) Biserica: Calle de 
Valeriano, n.5, 28912, Leganes, 
Spania” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

425.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
420 
- 

„Naşterea Sfântului Ioan 
Botezătorul”(24 Iunie) Biserica: 
„Nuestra Señora del Carme" - 
C/Rambla Ferran, 31, 25007, 
Lleida, Spania” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

426.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
421 
- 

la Partoş” (15 Septembrie), 
Biserica: Avenida Alcalde 
Miguel Castano, nr 57, bajo, 
24005, Leon, Spania” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

427.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
,,Sfânta Muceniţă Cecilia” (22 
noiembrie) Biserica: Carrer de 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
422 
- 

Valdolitg, n. 17, 17300, Blanes, 
Girona, Spania” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

428.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfânta Treime” (prima zi după 
Rusalli) 
Biserica: Paseo del Prior, 6, 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
423 
- 

26005, Logroño, La Rioja, 
Spania” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

429.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
,,Sfântul Sfinţit Mucenic 
Haralambie”(10 februarie) 
Biserica: Rúa Bispo Ona de 
Echave, nr. 14, 27002, Spania” 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
424 
- 

cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

430.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Catedrala 
Episcopală, Intrarea Maicii 
Domnului în Biserică (21 
noiembrie), Parohia: Preasfânta 
Fecioară Maria (21 noiembrie), 
Biserica: Plaza Madre Molas, n. 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
425 
- 

1, 28036, Madrid” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

431.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia: 
„Sfânta Cuvioasă Parascheva” 
(14 Octombrie) pentru 
basarabeni, Biserica: Calle 
Villalon, n.4, Carabanchel, 
Madrid, Spania” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
426 
- 

 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

432.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Ioan Botezătorul” (7 
Ianuarie) Biserica: Capilla 
„Nuestra Señora de Fatima 
”C/San Valentin s/n, 29649, 
Mijas Costa, Malaga, Spania” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
427 
- 

 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

433.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
,,Sfântul şi Dreptul Simeon” (3 
februarie) 
Biserica: C/ Paradero, nr. 3, 
Mallen, Spania” cu suma de 94 
mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
428 
- 

Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare: 
 Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

434.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea Parohia „Cuv. 
Teodora de la Sihla” (7 august), 
Biserica: Carrer de les Saleses, 
16-18 , vis-a-vis de Clinica Sant 
Josep, Manresa, Spania” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
429 
- 

români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

435.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Cuvios Gheorghe 
Hozevitul"  
Biserica: Calle de San Marcos, 
5A, Manzanares, Spania” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
430 
- 

a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

436.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Întâmpinarea Domnului” (2 
februarie) Biserica: Calle 
Castilla, nr. 4, Poligono 
Indrustian, Nave 16, 28840, 
Mejorada del Campo, Spania” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
431 
- 

români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

437.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfinţii Martiri Brâncoveni: 
Constantin Vodă cu cei patru fii 
ai săi: Constantin, Ştefan, 
Radu, Mateişi sfetnicul 
Ianache” (16 august), Biserica: 
Iglesia de la Virgen del 
Carmen, C/Mahó, Nr. 16, 
Citadella de Menorca, Menorca, 
C/Cos de Gracia, Nr. 22, 
Mahon, Menorca, Spania” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
Autor: Comisia românilor de 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
432 
- 

pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

438.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfinţii Români” (a doua 
duminică după Rusalii), 
Biserica: Calle Rio Sella nr. 8, 
Mostoles, Spania” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 



 

 

Nr. 
crt. 
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- 
433 
- 

 
 

Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

439.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Pogorârea Sfântului Duh” 
(Duminica Rusaliilor), Biserica: 
C/Miguel Hernandez, 4, 18600, 
Motril, Granada, Spania” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 



 

 

Nr. 
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- 
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- 

 Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

440.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Pogorârea Sfântului Duh” 
(Duminica Rusaliilor), Biserica: 
C/Miguel Hernandez, 4, 18600, 
Motril, Granada, Spania” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
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- 
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- 

prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

441.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Înălţarea Sfintei Cruci” (14 
Septembrie) 
Biserica: „Nuestra Señora 
Estrella”, Santiago el Mayor, 
C/Pio XII (centrul parohial), 
30012, Murcia, Spania” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
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- 
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- 

 corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

442.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia: 
,,Sfântul Ierarh Luca, 
arhiepiscopul Crimerii" 
Biserica: Calle Fidel Borrajo, nr. 
21, 28600, Navalcarnero, 
Spania” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
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- 
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- 

Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

443.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Evanghelist Luca” (18 
Octombrie) Biserica : 
Manastirea Inmaculada 
Concepcion, Calle Concepcion, 
nr. 7, 07007, Palma de Mallorc, 
Spania” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
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- 
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- 

Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

444.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Minunea Sfântului Arhanghel 
Mihail în Colose” (6 
Septembrie), Biserica: 
C/Pueblo Viejo, 23, 31010,  
Barañain, Navarra, Spania” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
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- 

3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

445.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfânta Mare Muceniță 
Anastasia Romana"  
Biserica: Calle Sancha Barca, 
n.1, Parla, Spania” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
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- 
440 
- 

Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

446.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
,,Sfâtul Ierarh Andrei 
Şaguna”(30 noiembrie) 
Biserica: C/ Rascanya, nr. 3, 
loc. Lliria, Spania” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
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01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

447.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Stelian, ocrotitorul 
copiilor” (26 noiembrie), Capilla 
Torre de la Horadada, Calle 
Salar, 80, 03191, Pilar de la 
Horadada, Spania” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului: 
 Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
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- 
442 
- 

la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

448.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
,,Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril, 
patriarhii Alexandriei” (18 
ianuarie), Biserica: Calle San 
Joacquin, n. 11, 28320, Pinto” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
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În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

449.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
,,Sfântul Mucenic Sava de la 
Buzău” (12 aprilie) Biserica: 
Convento de San Ildefonso, 
C/Sancho Polo, nr. 8, 10600, 
Plasencia, Spania” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
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- 
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modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

450.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Soborul Maicii Domnului” (26 
Decembrie) 
Biserica: Nuestra Señora de 
Begoña Avda. 9 de Octubre, 1, 
Plaza Alamenda, 46520, Puerto 
de Sagunt, Spania” cu suma de 
94 mii lei în anul 2018 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
Deputat Doru Coliu Grupul 
PMP 
 
 

Motivația amendamentului:  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea 
corespunzătoare a Bugetului 
Ministerului Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale, Anexa 
3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 
01 ”Fond de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- în Anexa nr.3/64/02 din 
bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni sunt 
reflectate sume alocate de la 
bugetul de stat pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate și 
nu pe obiective, 
-sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
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anul 2018 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

451.  Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni  
Anexa nr. 3/ 64/ Titlul XI  
3. PRIORITĂȚI STRATEGICE 
PE TERMEN MEDIU ALE 
ORDONATORULUI 
 

Se propune completarea 
textului OBIECTIV 1 - 
PĂSTRAREA, DEZVOLTAREA 
ȘI AFIRMAREA IDENTITĂȚII 
ROMÂNILOR DIN AFARA 
GRANIȚELOR cu următoarele 
priorități: 
4. Programme educaționale  în 
limba română 
5. Sprijinirea activității spriritual-
religioase, a înființării și 
funționării lăcașelor de cult ale 
comunităților românești din 
afara granițelor țării 
 
 
Autorul amendamentului: 
 
 
Deputat Constantin Codreanu 
Grupul parlamentar PMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceste priorități și direcții de 
finanțare răspund misiunii 
Ministerul pentur Românii de 
Pretutindeni, angajamentelor 
constituționale ale României 
față de românii de pretutindeni, 
oferind cadrul legal necesar 
aplicării unor programe 
prioritare în comunitățile istorice 
și diaspora. 
 
Sursa de finanțare: nu este 
cazul. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
documentul de politică și 
strategie al ordonatorului 
principal de credite nu se 
aprobă ca anexă la legea 
bugetară anuală. 
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452.  Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni  
Anexa nr. 3/ 64/ 27  
pag. 1 din 8 
 

Se propune următoarea 
redacție pentru rubrica 
DESCRIERE : 
promovarea valorilor culturii 
naționale în comunitățile 
românești autohtone din 
vecinatatea României și 
Balcani; perfectionarea 
cadrelor didactice care predau 
limba română/în limba română 
în comunitățile românești din 
vecinătatea României și 
Balcani; realizarea de studii, 
analize, cercetări privind 
comunitățile românești din 
vecinătatea României și 
Balcani; organizarea de 
evenimente cu caracter cultural 
pentru tinerii români din 
comunitățile din vecinătatea 
României și Balcani; 
conceperea și implementarea 
de proiecte și programe 
educationale în limba română 
pentru membrii comunităților 
românesti de pretutindeni. 
 
 

Amendamentul este de 
concordanță și vizează 
includerea ariei balcanice în 
geografia vizată de 
PROGRAMUL 1042, precum și 
specificarea faptului că 
programele educaționale 
concepute și implementate 
pentru acești români din 
comunitățile istorice vor fi în 
limba română. 
 
Sursa de finanțare: nu este 
cazul. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- conform prevederilor art. 28 lit. 
f) din Legea nr. 500/2002, 
proiectele legilor bugetare 
anuale şi ale bugetelor se 
elaborează de către Guvern, 
prin Ministerul Finanţelor 
Publice, și pe baza 
”programelor întocmite de către 
ordonatorii principali de credite 
în scopul finanţării unor acţiuni 
sau ansamblu de acţiuni, cărora 
le sunt asociate obiective 
precise şi indicatori de rezultate 
şi de eficienţă; programele sunt 
însoţite de estimarea anuală a 
performanţelor fiecărui program, 
care trebuie să precizeze: 
acţiunile, costurile asociate, 
obiectivele urmărite, rezultatele 
obţinute şi estimate pentru anii 
următori, măsurate prin 
indicatori precişi, a căror 
alegere este justificată”.  
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- Autorul amendamentului: 
 
deputat Constantin Codreanu 
Grupul parlamentar PMP 
 
 
 
 
 
 
 

453.  Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni  
Anexa nr. 3/ 64/ 27  
pag. 5 din 8 
 

Se propune următoarea 
redacție pentru rubrica 
PARTENERI: 
Asociații, fundații, organizații, 
instituții, persoane fizice sau 
juridice din străinătate sau 
România, legal constituite care 
inițiază 
proiecte propuse spre finantare 
sau care au încheiate acorduri 
de parteneriat cu Ministerul 
pentru Românii de Pretutindeni. 
 
 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Constantin Codreanu 
Grupul parlamentar PMP 
 
 
 
 
 

Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni trebuie să aibă, 
asemenea oricărui alt minister, 
posibilitatea de a iniția și 
implementa măsuri active în 
beneficiul românilor de 
pretutindeni, depășind condiția 
de casierie sau juriu. Aceste 
măsuri active se pot baza pe 
acorduri de parteneriat cu 
instituții sau organizații din 
România sau de peste hotare, 
inclusiv din statul înrudit 
Republica Moldova. 
 
Sursa de finanțare: nu este 
cazul. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- conform prevederilor art. 28 lit. 
f) din Legea nr. 500/2002, 
proiectele legilor bugetare 
anuale şi ale bugetelor se 
elaborează de către Guvern, 
prin Ministerul Finanţelor 
Publice, și pe baza 
”programelor întocmite de către 
ordonatorii principali de credite 
în scopul finanţării unor acţiuni 
sau ansamblu de acţiuni, cărora 
le sunt asociate obiective 
precise şi indicatori de rezultate 
şi de eficienţă; programele sunt 
însoţite de estimarea anuală a 
performanţelor fiecărui program, 
care trebuie să precizeze: 
acţiunile, costurile asociate, 
obiectivele urmărite, rezultatele 
obţinute şi estimate pentru anii 
următori, măsurate prin 
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indicatori precişi, a căror 
alegere este justificată”.  
 
 

454.  Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni  
Anexa nr. 3/ 64/ 27  
pag. 5 din 8 
 

Se propune următoarea 
redacție pentru rubrica  
DESCRIERE: Programul 
urmărește în principal păstrarea 
identității românești a românilor 
din străinătate prin măsuri 
active ale Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni, 
precum și prin dezvoltarea de 
proiecte, acțiuni și parteneriate 
în domeniul cultural, 
educațional, mass-media,  
spiritual-religios, inclusiv pentru 
înființarea și funcționarea 
lăcașelor de cult, și al 
consolidării formelor de 
asociere în rândul acestor 
comunități. Sunt sprijinite, 
totodată, inițative vizând 
integrarea pe piața muncii 

Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni trebuie să aibă, 
asemenea oricărui alt minister, 
posibilitatea unor măsuri active, 
constând în parteneriate inițiate 
și desfășurate de acesta. 
Măsurile active pe bază de 
parteneriate vor putea viza 
inclusiv proiecte sau 
programme comune cu instituții 
din statul înrudit Republica 
Moldova sau din alte state în 
care există comunități 
importante de români. 
Pareneriatele pot viza și 
instituții din România, în special 
cultele religioase sau instituțiile 
și organizațiile care au 
extensiuni, filiale sau 
reprezentanțe în statele în care 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- conform prevederilor art. 28 lit. 
f) din Legea nr. 500/2002, 
proiectele legilor bugetare 
anuale şi ale bugetelor se 
elaborează de către Guvern, 
prin Ministerul Finanţelor 
Publice, și pe baza 
”programelor întocmite de către 
ordonatorii principali de credite 
în scopul finanţării unor acţiuni 
sau ansamblu de acţiuni, cărora 
le sunt asociate obiective 
precise şi indicatori de rezultate 
şi de eficienţă; programele sunt 
însoţite de estimarea anuală a 
performanţelor fiecărui program, 
care trebuie să precizeze: 
acţiunile, costurile asociate, 
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pentru românii din străinătate și 
reinserția pe piața muncii din 
România, precum și cele care 
vizează punerea în valoare a 
spiritului antreprenorial al 
românilor din străinătate. Prin 
acest program se va acorda 
sprijin financiar pentru 
funcționarea organizațiilor 
reprezentative ale comunităților 
românești autohtone și pentru 
înființarea i funcționarea de 
organe de presă în limba 
română pentru aceste 
comunități. 
 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Constantin Codreanu 
Grupul parlamentar PMP 
 
 

există comunități de români. De 
asemenea, amendamentul 
vizează posibilitatea susținerii 
financiare a organizațiilor 
reprezentative și organelor de 
presă în limba română ale 
românilor din jurul granițelor și 
Balcani. 
 
Sursa de finanțare: nu este 
cazul. 

obiectivele urmărite, rezultatele 
obţinute şi estimate pentru anii 
următori, măsurate prin 
indicatori precişi, a căror 
alegere este justificată”.  
 
 

455.  Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni  
Anexa nr. 3/ 64/ 27  
pag. 8 din 8 
 

Se propune completarea, în 
final, a textulului rubricii 
REZULTATE AȘTEPTATE cu 
următoarele rezultate: 
crearea și consolidarea 
spațiului informațional pentru 
comunitățile  de români din 
afara granițelor țării; întărirea 
capacității organizațiilor 
românilor de pretutindeni de a 
reprezenta interesele acestora. 
 

Fixarea acestor rezultate 
scontate va permite Ministerului 
pentru Românii de Pretutindeni 
o corectă direcționare a 
efortului financiar, în special în 
ceea ce privește spațiul 
informațional comun cu statul 
înrudit Republica Moldova, 
precum și o consolidare reală a 
capacității de reprezentare a 
intereselor românilor de 
pretutindeni de către 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât, 
- conform prevederilor art. 28 lit. 
f) din Legea nr. 500/2002, 
proiectele legilor bugetare 
anuale şi ale bugetelor se 
elaborează de către Guvern, 
prin Ministerul Finanţelor 
Publice, și pe baza 
”programelor întocmite de către 
ordonatorii principali de credite 
în scopul finanţării unor acţiuni 
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Autorul amendamentului: 
Deputat Constantin Codreanu 
Grupul parlamentar PMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

organizațiile acestora. 
 
Sursa de finanțare: nu este 
cazul. 

sau ansamblu de acţiuni, cărora 
le sunt asociate obiective 
precise şi indicatori de rezultate 
şi de eficienţă; programele sunt 
însoţite de estimarea anuală a 
performanţelor fiecărui program, 
care trebuie să precizeze: 
acţiunile, costurile asociate, 
obiectivele urmărite, rezultatele 
obţinute şi estimate pentru anii 
următori, măsurate prin 
indicatori precişi, a căror 
alegere este justificată”.  
Modificarea doar a rezultatelor 
așteptate fără modificarea 
corespunzătoare a finanțării și 
indicatorilor de eficiență și 
rezultat afectează derularea 
programului. 
 
 

456.  Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni  
Anexa nr. 3/ 64/ Titlul XI  
Alte cheltuieli  
 
 

Se propune alocarea sumei de 
1.000 mii lei pentru organizarea 
și funcționarea Muzeului 
Românilor de Pretutindeni, 
inclusiv alocarea unui sediu 
corespunzător, conform Legii 
privind sprijinul acordat 
românilor de pretutindeni. 
 

Pentru România reprezintă o 
prioritate apărarea drepturilor, 
libertăţilor şi demnităţii 
românilor,  promovarea 
identităţii, drepturilor şi valorilor 
spirituale ale comunităţilor de 
români, menţinerea identităţii 
culturale şi lingvistice. 
Legea nr. 299/2007 privind 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (21) din Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
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Autorul amendamentului: 
Deputat Constantin Codreanu 
Grupul parlamentar PMP  
 
 
 
 
 
 

sprijinul acordat românilor de 
pretutindeni prevede, în 
articolul actual 11, următoarele: 
„(1) Se înființează Muzeul 
Românilor de Pretutindeni. (2) 
Sediul muzeului va fi în 
municipiul București. (3) 
Organizarea și funcționarea 
acestuia, inclusiv alocarea unui 
sediu corespunzător, vor fi 
stabilite prin hotărâre a 
Guvernului”.  
Muzeul Românilor de 
Pretutindeni ar trebui să fie o 
instituție permanentă de primă 
importanţă, pusă în serviciul 
societății, deschisă publicului, 
specializată în păstrarea, 
identificarea, catalogarea, 
analizarea, menţinerea, 
cercetarea şi conservarea 
diverselor documente şi 
materiale muzeistice care să 
provină din zonele 
extrafrontaliere locuite de 
români. 
Astfel, se impune organizarea 
și funcționarea Muzeului 
Românilor de Pretutindeni, 
inclusiv alocarea unui sediu 
corespunzător, conform Legii 
privind sprijinul acordat 
românilor de pretutindeni. 
Sursa de finanţare: Bugetul 

bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
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Ministerului pentru românii de 
pretutindeni, prin redistribuirea 
fondurilor din alte capitole 
bugetare - ALTE CHELTUIELI  

457.  Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni  
Anexa nr. 3/ 64/ Titlul XI  
Alte cheltuieli  
 
 

Se propune alocarea sumei de 
1.000 mii lei pentru punerea în 
aplicare a planului de măsuri și 
acțiuni privind Centenarul 2018. 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Constantin Codreanu 
Grupul parlamentar PMP  

 Unul dintre obiectivele 
asumate de Guvern este 
Centenarul 2018, ce necesită a 
fi abordat prin prisma păstrării 
și promvării ideii de apartenență 
la romanitate, promovarea 
imaginea Romțniei și educarea 
tinerei generații în spiritul 
respectului față de valorile 
romțnești prin 

- Organizare de 
conferințe, seminarii și 
acțiuni culturale avand 
ca temă Centenarul 
2018 

- Sprijinirea acțiunilor de 
anvergură care să 
contribuie la promovarea 
valorilor românești în 
țările unde există 
comunități semnificative 
de români; 

- Accesul la contribuția pe 
care artiști de origine 
română din străinătate 
au avut-o la promovarea 
culturii românești.  

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului pentru românii de 
pretutindeni, prin redistribuirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (21) din Legea nr. 
500/2002  „Parlamentul va lua 
în dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
-sursa de finanțare nu poate fi 
avută în vedere deoarece se 
propune majorarea și 
diminuarea concomitentă a 
aceleiși subdiviziuni a 
clasificației bugetare. 
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fondurilor din alte capitole 
bugetare - ALTE CHELTUIELI 
 

458.  Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni  
Anexa nr. 3/ 64/ 6500 
CHELTUIELI SOCIAL 
CULTURALE 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 mii lei în vederea 
sustinerii organizatiilor care 
oferă cursuri de limba română 
și a publicatiilor in limba 
română din Diaspora și 
comunitățile istorice. 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Constantin Codreanu 
Grupul parlamentar PMP 

Se solicită majorarea sumei 
alocate în vederea susţinerii 
organizaţiilor care oferă cursuri 
de limba română și a 
publicaţiilor în limba română din 
Diaspora și comunitățile istorice 
în vederea:  

 asigurării unui cadru 
eficient de comunicare 
între entiţăti și grupul 
ţintă; 

 extinderea sau crearea 
canalelor online și offline 
de comunicare între 
furnizori si beneficiari; 

  stimularea participării 
comunităţilor românesti 
la actul cultural. 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului pentru românii de 
pretutindeni, prin redistribuirea 
fondurilor din alte capitole 
bugetare - ALTE CHELTUIELI  
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (21) din Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
-sursa de finanțare nu poate fi 
avută în vedere deoarece se 
propune majorarea și 
diminuarea concomitentă a 
aceleiși subdiviziuni a 
clasificației bugetare. 
 

459.  Ministerul pentru Romanii de 
Pretutindeni, Anexa 
3/64/5001/20/01/30/Titlul II 

Alocarea a 500 mii lei pentru 
finantarea unei campanii de 
informare a cetatenilor cu 
probabilitate de emigrare. 

Sumele sunt necesare pentru 
asigurarea finantarii unei 
campanii (proiect pilot) de 
comunicare avand ca tinta 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- potrivit prevederilor art. 17, 
alin. (21) din Legea nr. 500/2002  
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Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor Senator. 
Radu Mihail, Grupul USR 
 
 

populatia din Romania in 
special din zone unde sunt 
comunitati din care pleaca un 
flux important de migranti 
economici, pentru a asigura 
informarea obiectiva, corecta si 
completa a candidatilor la 
emigrare privind contextul 
socio-economic, drepturile si 
indatoririle pe care le-ar avea in 
tara de destinatie. 
Sursa de finantare: 
Diminuarea cu suma de 500 mii 
lei a Cap. 5001, grupa 72,  Titlul 
XIV din  Anexa 3/28, 
MINISTERUL 
COMUNICATIILOR SI 
SOCIETATII 
INFORMATIONALE 
 

„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate, 
-fondurile alocate Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2018. 
 
 

460.  Ministerul pentru Romanii de 
Pretutindeni, Anexa 
3/64/5001/20/01/30/Titlul II 

Alocarea a 500 mii lei pentru 
finanțarea unui studiu privind 
structura și nevoile 
comunităților românești din 
străinătate. 
 
 
 
 
 
 

Dat fiind ca informatia existentă 
despre comunitățile istorice și 
emigrația românească este 
dispersată, sumele sunt 
necesare pentru finanțarea unui 
studiu produs de către un 
organism specializat neutru, 
studiu în cadrul căruia se vor 
colecta informații și se va face o 
analiza în mod obiectiv privind 
structura și nevoile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- potrivit prevederilor art. 17, 
alin. (21) din Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
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Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor 
senator Radu Mihail, Grupul 
USR 
 
 

comunităților românești din 
străinătate, urmate de 
prezentarea unor recomandări 
sintetice de intervenție a 
statului pentru a le susține. 
Sursa de finanțare: 
Sursa de finanțare: Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale (anexa nr. 3/28) 
la capitolul 5001, titlul 72, 
articolul 01, alineatul 01, 
“Participare la capitalul social al 
societăților comerciale” cu 
suma de 500.000 mii lei 
 

şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate, 
-fondurile alocate Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2018. 
-există o neconcordanță între 
suma cu care se propune a se 
suplimenta bugetul Ministerului 
pentru Românii de Pretutindeni 
(500 mii lei) și suma cu care se 
propune a se diminuat bugetul 
Ministerului Comunicațiilor și 
Societății Informaționale 
(500.000 mii lei).  
 
 

461.  Ministerul pentru Romanii de 
Pretutindeni, Anexa 
3/64/5001/10/01/30/Titlul II 

Alocarea a 200 mii lei pentru 
infiintarea unui secretariat 
permanent al Comitetului 
Interministerial pentru Romanii 
de Pretutindeni 
 
 
 
 

Coitetul are la ora actuala doar 
o activitate sporadica, 
functionand ca celula de criza. 
Pentru a asigura continuitatea 
si posibilitatea construirii si 
urmaririi de strategii si planuri 
pe termen lung este nevoie de 
cel putin o resursa care sa aiba 
aceasta responsabilitate 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- potrivit prevederilor art. 17, 
alin. (21) din Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
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Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
senator Radu Mihail, Grupul 
USR 
 

explicita si sa dea posibilitatea 
ministerului sa isi exercite rolul 
de coordonator al activitatii 
generale a administratiei in 
serviciul oamenilor din 
Diaspora. 
Sursa de finanțare: 
Sursa de finanțare: Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale (anexa nr. 3/28) 
la capitolul 5001, titlul 72, 
articolul 01, alineatul 01, 
“Participare la capitalul social al 
societăților comerciale” cu 
suma de 200.000 mii lei 

bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate, 
-fondurile alocate Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2018. 
-există o neconcordanță între 
suma cu care se propune a se 
suplimenta bugetul Ministerului 
pentru Românii de Pretutindeni 
(200 mii lei) și suma cu care se 
propune a se diminuat bugetul 
Ministerului Comunicațiilor și 
Societății Informaționale 
(200.000 mii lei). 
 
 

462.   Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni, Anexa 
3/64/5001/20, Titlul II, Art. 30  

Alocarea a 250 mii lei pentru 
finanțarea unei campanii de 
informare a cetățenilor cu 
probabilitate de emigrare. 
 
 
 

Sumele sunt necesare pentru 
asigurarea finanțării unei 
campanii de comunicare având 
ca țintă populația din România 
ce plănuiește să emigreze, 
pentru a asigura informarea 
obiectiva, corecta și completă a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- potrivit prevederilor art. 17, 
alin. (21) din Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
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Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor  
deputat Nicolae Daniel 
Popescu, Grupul USR 
 

candidaților la emigrare cu 
privire la:  

contextul socio-economic 
din țara de destinație,  

drepturile pe care le-ar avea 
în țara de destinație,  

îndatoririle și cerințele ca 
reprezentant al societății 
românești peste hotare. 

Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 250 mii 
lei a Cap. 5001, grupa 72,  Titlul 
XIV din Anexa 3/28, 
MINISTERUL 
COMUNICAȚIILOR ȘI 
SOCIETĂȚII 
INFORMAȚIONALE 

propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate, 
-fondurile alocate Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2018. 
 
 

463.  Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni, Anexa 
3/64/5001/20, Titlul II, Art. 30 
 
 

Alocarea a 250 mii lei pentru 
finanțarea unei campanii de 
informare precum și 
consultanță juridică unde este 
necesară a cetățenilor rezidenți 
sau cu domiciliul în Regatul 
Unit al Marii Britanii cu privire la 
situația generată de Brexit.  
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 

Sumele sunt necesare pentru 
asigurarea finanțării unei 
campanii de comunicare având 
ca țintă cetățenii români cu 
reședința/ domiciliul în Regatul 
Unit al Marii Britanii cu privire la 
statutul lor în contextul părăsirii 
Uniunii Europene a Marii 
Britanii (Brexit). 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 250 mii 
lei a Cap. 5001, grupa 72,  Titlul 
XIV din Anexa 3/28, 
MINISTERUL 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- potrivit prevederilor art. 17, 
alin. (21) din Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
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a Camerei Deputaţilor 
 deputat Nicolae Daniel 
Popescu, Grupul USR 
 

COMUNICAȚIILOR ȘI 
SOCIETĂȚII 
INFORMAȚIONALE 

alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate, 
-fondurile alocate Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2018. 
 
 

464.  Anexa3/64/02 Ministerul pentru 
Românii de Pretutindeni 
Capitol 5001 
Grupa  51 
Titlul VI-Transferuri între unităţi 
ale Administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 
Transferuri către instituţii 
publice 
 

Se propune majorarea sumei 
alocate (2.987 mii lei) 
Programului-cod 1042 cu 3.000 
mii lei prin redistribuire de la 
Programul-cod 1085 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor deputat 
Matei-Adrian Dobrovie, Grupul 
USR    
 

Echilibrare între finanţarea  
Programului (cod 1042) pentru 
susținerea comunităților istorice 
românești și finanţarea 
Programului (cod 1805) pentru 
românii plecați la studiu sau la 
muncă (diaspora economică) 
Sursa de finanţare:  
800 mii lei redirecţionaţi de la 
Anexa3/64/02, Capitolul 5101 
Grupa 10, Titlul I-Cheltuieli de 
personal, Articol 01, Alineat 06 
Alte sporuri,  
- 120 mii lei redirecţionaţi de la 
Anexa3/64/02, Capitol 5101 
Grupa 10,Titlul I-Cheltuieli de 
personal, Articol 02, Alineat 06 
Vouchere de vacanţă,  
- 100 mii lei  redirecţionaţi de la 
Anexa3/64/02, Capitol 5101, 
Grupa  20, Titlul II-bunuri si 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-în bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni în 
Anexa 3/64/27 nu se regăsește 
Programul cod1085, 
-conform prevederilor art. 28 lit. 
f) din Legea nr. 500/2002, 
proiectele legilor bugetare 
anuale şi ale bugetelor se 
elaborează de către Guvern, 
prin Ministerul Finanţelor 
Publice, și pe baza 
”programelor întocmite de către 
ordonatorii principali de credite 
în scopul finanţării unor acţiuni 
sau ansamblu de acţiuni, cărora 
le sunt asociate obiective 
precise şi indicatori de rezultate 
şi de eficienţă; programele sunt 
însoţite de estimarea anuală a 
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servicii, Articol 01, Alineat 30 
Alte bunuri şi servicii pentru 
întreţinere şi funcţionare 
- 1980 mii lei  redirecţionaţi de 
la Anexa3/64/02, Capitol 6701, 
Grupa  59, Titlul XI-Alte 
Cheltuieli, Articol 07, Sprijinirea 
activităţii românilor de 
pretutindeni şi a organizaţiilor 
reprezentative ale acestora. 

performanţelor fiecărui program, 
care trebuie să precizeze: 
acţiunile, costurile asociate, 
obiectivele urmărite, rezultatele 
obţinute şi estimate pentru anii 
următori, măsurate prin 
indicatori precişi, a căror 
alegere este justificată”. 
Diminuarea fondurilor aprobate 
pentru un program bugetar 
afectează realizarea idicatorilor 
de eficiență și rezultat ai 
acestuia. 
-fondurile alocate Ministerului 
pentru Românii de Pretutindeni 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
obiectivele stabilite pentru anul 
2018. 
 

465.  Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni 
Anexa 3/64 

Alocarea sumei de 5.000 mii lei 
pentru finanţarea proiectelor 
asociaţiilor şi organizaţiilor 
românilor de pretutindeni în 
perspectiva celebrării 
Centenarului Marii Uniri. 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor 
 

Importanţa şi semnificaţia Marii 
Uniri de la 1918 impune 
celebrarea acesteia la nivel 
global, oriunde se afla 
comunităţi importante de 
români. 
Sursa de finanţare: 
 Diminuarea cu suma de 5.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr. 3/22/ MINISTERUL 
AGRICULTURII ŞI 
DEZVOLTĂRII RURALE/ 
Capitolul 5000/ Grupa 51/ 
TITLUL VI TRANSFERURI 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- potrivit prevederilor art. 17, 
alin. (21) din Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
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- 

 
Senator Viorel Badea, PNL 
 
 
 
 

ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate, 
-fondurile alocate Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
obiectivele stabilite pentru anul 
2018. 
 
 

466.  Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni 
Anexa 3/64 

Alocarea sumei de 2.500 mii lei 
pentru achiziţionarea sau 
construcţia unui spaţiu social în 
cadrul Parohiei Sfântul Nicolae 
din New York, Statele Unite ale 
Americii. 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor 
 
 
Senator Viorel Badea, PNL 
 

Importanţa coagulării românilor 
din afara ţării în jurul bisericilor, 
loc unde nu doar că sunt uniţi 
prin credinţă, ci şi prin 
păstrarea limbii strămoşeşti, 
tradiţiilor şi obiceiurilor păstrate 
de la înaintaşi dă necesitatea 
construirii unui astfel de speţiu 
social care poate dinamiza 
activitatea pastorală, socială, 
administrativă şi misionară a 
Bisericii, în mijlocul uneia dintre 
cele mai mari comunităţi de 
români din SUA. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 2.500   
mii lei a sumelor prevăzute   la 
Anexa nr. 3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE /Capitolul 
5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate, 
 
-sursa de finanţare nu poate fi 
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50/ TITLUL V FONDURI DE 
REZERVA 

avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului și Fondul 
de intervenție la dispoziția 
Guvernului, înscrise în proiectul 
de buget pe anul 2018 se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, precum și 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) și 
alin.(4) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

467.  Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni 
Anexa 3/64 

Alocarea sumei de 13.500 mii 
lei pentru înfiinţarea unui Liceu 
Românesc ”Mihai Eminescu”, la 
Roma, Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urmare a fenomenului 
accentuat de emigraţie din 
ultimii ani, statul român este 
nevoit să pună un accent 
deosebit în ceea ce priveşte 
păstrarea identităţii lingvistice în 
rândul tinerelor generaţii. 
Majoritatea românilor stabiliţi 
temporar sau definitiv în 
străinătate sunt bine integraţi în 
noua societate, constatându-se 
în acest sens o pierdere a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- potrivit prevederilor art. 17, 
alin. (21) din Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 
462 
- 

 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor 
 
Senator Viorel Badea, PNL 

legăturilor tinerelor generaţii cu 
ţara mamă, inclusiv în ceea ce 
priveşte utilizarea limbii 
materne. Un liceu românesc în 
mijlocul celei mai numeroase 
comunităţi de români din 
emigraţie va reprezenta o bază 
solidă pusă de statul român în 
domeniul consolidării identitare 
a comunităţilor româneşti din 
diaspora. În acest moment, în 
Italia, sunt 4.000 de elevi 
înscrişi la cursurile LCCR. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 13.500 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr. 3/22/ MINISTERUL 
AGRICULTURII ŞI 
DEZVOLTĂRII RURALE/ 
Capitolul 5000/ Grupa 51/ 
TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 

prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate, 
-fondurile alocate Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
obiectivele stabilite pentru anul 
2018. 
 
 
 

468.  Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni 
Anexa 3/64 

Alocarea sumei de 22.500 mii 
lei pentru înfiinţarea a 5 Centre 
Comunitare Româneşti pilot 
(conform Legii nr. 86/2016), în 
Roma, Madrid, Londra, Ismail şi 
Nürnberg. 
 
 
 
 
 

Înfiinţarea Centrelor 
Comunitare Româneşti este o 
obligaţie a statului roman, 
prevăzută în legislaţia cadru. 
Totodată, este o obligaţie a 
statului român să ia măsuri 
menite să asigure păstrarea şi 
promovarea culturii, valorilor şi 
limbii române în străinătate şi 
de a asigura coeziunea în 
rândul comunităţilor de români 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- potrivit prevederilor art. 17, 
alin. (21) din Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
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Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor 
 
 
Senator Viorel Badea, PNL 

din afara graniţelor ţării. 
Locaţiile propuse pentru cele 5 
Centre Comunitare Româneşti 
pilot sunt reprezentative prin 
dinamica şi dimensiunea 
comunităţilor de români din cele 
cinci zone. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 22.500 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr. 3/65/ MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE – 
ACȚIUNI GENERALE /Capitolul 
5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI 

şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate, 
- 
 

469.  Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni 
Anexa 3/64 

Alocarea sumei e 500 mii lei în 
vederea finanţării Catedralei-
mausoleu cu hramul „Sfântul 
Mare Mucenic Dimitrie” şi „Toţi 
Sfinţii Români” din satul Cania, 
raionul Cantemir, Republica 
Moldova. 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor 
 

Locaşul, închinat eroilor români 
căzuţi în cel de-al Doilea 
Război Mondial, a început să 
fie edificat cu 16 ani în urmă, 
din banii oferiţi de Guvernul 
României, prin Departamentul 
Politici pentru Românii de 
Pretutindeni, şi din donaţiile 
enoriaşilor. Catedrala a fost 
practic înălţată, rămânând să 
fie construit acoperişul şi de 
executat lucrările de finisare. 
Din cauza nefinanţării însă, la 
Catedrală nu se mai lucrează 
din anul 2012. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 500 mii 
lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr. 3/65/ MINISTERUL 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- potrivit prevederilor art. 17, 
alin. (21) din Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate, 
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Senator Viorel Badea, PNL 

FINANTELORPUBLICE – 
ACȚIUNI GENERALE /Capitolul 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBÂNZI 

 

470.  Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni 
Anexa 3/64 

Se propune suplimentarea cu 
3.000.000 lei la bugetul de 
proiect. 
 
Autor: 
Bogdan Huțucă PNL 

Sursa de finanţare: 
Proportional de la toti 
ordonatorii 
 

 

471.  Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni 
Anexa 3/64 

Se propune suplimentarea cu 
3.000.000 lei la bugetul de 
proiect. 
 
Autor: 
Claudiu Năsui USR 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea alocatiei pentru 
sustinerea partidelor cu 1.500 
mii lei si a alocatiei pentru 
sustinerea minoritatilor cu 1.500 
mii lei 

 

 



ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
 
 

Nr. 
crt. 
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1.  Anexa nr. 4 

SUME defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul județelor, 

pentru anul 2018. 

Se propune suplimentarea din 

Legea Bugetului de Stat pe anul 

2018 a sumei prevăzute în Anexa 

4, cu suma de 40.000 mii lei 

pentru creșterile salariale din 

domeniul asistenței sociale 

Judeţul SIBIU 

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat PNL Raluca Turcan 

Deputat PNL Nicolae Neagu 

Deputat PNL Contantin Șovăială 

Senator PNL Mircea Cazan 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaților și Senat 

Se solicită suplimentarea 

fondurilor necesare pentru creșerile 

salariale din domeniul asistenței 

sociale. 

 

 

 Diminuarea cu suma de 40.000  

mii lei  a sumelor prevăzute la 

Anexa nr.4 

MINISTERUL FINANȚELOR 

PUBLICE - ACȚIUNI 

GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
- sumele pentru finanţarea 
sistemului de protecţie a 
copilului şi a centrelor publice 
pentru persoane adulte cu 
handicap finanțate din sume 
defalcate din TVA pentru 
finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
județelor au fost fundamentate 
pe baza standardelor de cost 
calculate pentru beneficiari/ 
tipuri de servicii sociale, 
aprobate prin H.G 978/2015. 
- potrivit prevederilor art.20 
alin.(1) din OUG 103/2013, 
finanţarea sistemului de 
protecţie a copilului şi a 
centrelor de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap se 
asigură de la bugetul de stat, 
din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, în proporţie 
de cel mult 90% din necesarul 
stabilit anual de Ministerul 
Muncii și Justiție Sociale la 
elaborarea bugetului de stat, în 
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baza standardelor de cost 
calculate pentru 
beneficiari/tipuri de servicii 
sociale, aprobate potrivit legii. 
 

2.  Anexa 4 SUME defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul judeţelor, 

pe anul 2018 şi estimări pe anii 

2019-2021 

Se propune suplimentarea Anexei 

4, capitolul Învăţământul special şi 

centrele judeţene de  

resurse şi asistenţă  

educaţională cu suma de 15.000 

mii lei pentru judeţul Iaşi 

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Petru Movilă 

Grupul PMP 

Fondurile alocate de către Guvern 

pentru judeţul Iaşi pentru acest 

capitol nu asigură nici pe departe o 

bună funcţionare a sistemului de 

învăţământ special, sumele 

distribuite asigurând doar în 

proporţie de 65% buna 

funcţionalitate a unităţilor şcolare 

dedicate învăţământului special, a 

centrelor judeţene de resurse şi 

asistenţă educaţională 

 

Sursa de finanțare:  

 

Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului 

 

 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
potrivit prevederilor art.39 din 
OUG nr.90/2017, începând cu 
anul 2018, pentru unitățile de 
învățământ preuniversitar de 
stat, finanțarea cheltuielilor cu 
salariile, sporurile, 
indemnizațiile şi alte drepturi 
salariale în bani, stabilite prin 
lege, inclusiv plata sumelor 
prevăzute prin hotărâri 
judecătorești având ca obiect 
acordarea unor drepturi de 
natură salarială, precum şi 
contribuțiile aferente acestora, 
precum şi diferențele salariale 
prevăzute la art. 1 şi 2 din 
Legea nr. 85/2016, nu se mai 
asigură prin bugetele locale, ci  
prin bugetul Ministerului 
Educației Naționale; 
-din sumele defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată alocate 
pentru finanțarea 
învățământului special și 
centrelor județene de resurse si 
asistență educațională 
finanțează cheltuielile prevăzute 
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la art.104 alin.(2) lit.b)-d) din 
Legea educației naționale nr. 
1/2011 

3.  Anexa nr. 4 - Sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanțarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul județelor, 

pe anul 2018 și estimări pe anii 

2019-2021 

 

mii lei 

21. HARGHITA                                            

  

TOTAL:  

 39.746 

susținerea sistemului de protecție a 

copilului   

 19.687 

susținerea centrelor publice pentru 

persoane adulte cu handicap     

5.930 

Programul pentru școli al 

României  

5.401 

Propunem majorarea sumelor 

alocate astfel încât să fie acoperit 

necesarul pentru anul 2018: 

 

 

 

mii lei 

21. HARGHITA                   

 

TOTAL:            

70.811 

 

31.873 

 

8.077 

 

8.648 

 

 

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Seres Dénes, Csoma Botond, 

Korodi Attila, Kelemen Hunor, 

Propunerile de modificare pentru 

categoriile de cheltuieli menționate 

în anexa nr. 4 se bazează pe 

prevederile legale referitoare la 

stabilirea drepturilor salariale, 

precum și pe prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 978/2015 privind 

aprobarea standardelor minime de 

cost pentru serviciile sociale şi a 

nivelului venitului lunar pe 

membru de familie în baza căruia 

se stabileşte contribuţia lunară de 

întreţinere datorată de către 

susţinătorii legali ai persoanelor 

vârstnice din centrele rezidenţiale. 

standarde de cost. 

În afară de cheltuielile menționate 

expres în anexă, din sumele 

defalcate din TVA pentru 

finanțarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul județului 

sunt finanțate serviciile publice 

comunitare de evidență a 

persoanelor de sub autoritatea 

consiliilor județene. În cazul 

județului Harghita cheltuielile cu 

finanțarea acestui serviciu se ridica 

la suma de 1.390 mii lei. 

Totodată, pentru plata 

contribuțiilor pentru personalul 

neclerieal angajat în unitățile de 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât:  
-potrivit prevederilor art.20 
alin.(1) din OUG 103/2013, 
finanţarea sistemului de 
protecţie a copilului şi a 
centrelor de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap se 
asigură de la bugetul de stat, 
din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, în proporţie 
de cel mult 90% din necesarul 
stabilit anual de Ministerul 
Muncii și Justiției Sociale, la 
elaborarea bugetului de stat, în 
baza standardelor de cost 
calculate pentru 
beneficiari/tipuri de servicii 
sociale, aprobate potrivit legii. 

-repartizarea sumelor pentru 

finantarea serviciilor publice 
comunitare de evidența 
persoanelor de sub autoritatea 
consiliilor județene s-a facut 
proportional cu execuția 
bugetară a anului 2016 
- numărul de contribuții pentru 
personalul neclerical este cel 
aprobat potrivit prevederilor 
secțiunii a 3-a, art.9 alin.(1), 
lit.a) din Legea-cadru privind 
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Sebestyén Csaba, Benedek 

Zacharie, Bende Sándor, Erdei D. 

István – deputați UDMR 

Tánczos Barna, Cseke Attila, 

Verestoy Attila – senatori UDMR 

cult din țară este necesară suma de 

8.976 mii lei pentru asigurarea 

contribuției salarizării a celor 385 

posturi pentru personalul 

neclerical, luând în calcul salariu 

minim de 1.900 lei/luna și 

contribuțiile aferente. 

În prezent sunt aprobate 350 de 

posturi și propunem majorarea cu 

35 de posturi. Menționăm că în  

momentul de față Consiliul 

Județean Harghita finanțează din 

veniturile proprii 35 de posturi. 

Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 

Finanţelor Publice-Acţiuni 

Generale 

8001 Acțiuni generale economice 

și comerciale și de muncă 

01 Acțiuni generale economice și 

comerciale 

12 Ajutoare de stat 

salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice nr.153/2017  
- bugetul de stat nu poate 
finanța un număr mai mare de 
personal neclerical. Potrivit 
prevederilor Ordonanței 
Guvernului  nr.82/2001,cu 
modificările ulterioare și ale 
Legii nr.153/2017, autoritățile 
administrației publice locale pot 
aproba majorarea numărului 
personalului neclerical, cu 
asigurarea surselor de finanțare 
din veniturile proprii ale 
bugetelor locale. 

4.  Anexa nr. 4 - Sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanțarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul județelor, 

pe anul 2018 și estimări pe anii 

2019-2021 

 

34. SIBIU 

 

Propuneri 2018.... 

TOTAL ..........67.021 mii lei 

Propunem majorarea sumelor 

alocate astfel încât să fie acoperit 

necesarul pentru anul 2018: 

 

 

 

34. SIBIU 

 

Propuneri 2018.... 

TOTAL ..........107.021 mii lei 

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 

Necesarul solicitat este 

fundamentat pe numărul 

beneficiarilor, pe standarde de cost 

stabilite potrivit legii, precum și pe 

modificările legislative în vigoare 

în 2018 legate de creșterile 

salariale din domeniul asistenței 

sociale, creșteri prevăzute prin 

Legea nr.250/2016 privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.20/2016 privind 

salarizarea personalului din 

domeniul asistenței sociale și a 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
 
-sumele pentru finanţarea 
sistemului de protecţie a 
copilului şi a centrelor publice 
pentru persoane adulte cu 
handicap finanțate din sume 
defalcate din TVA pentru 
finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
județelor au fost fundamentate 
pe baza standardelor de cost 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Benedek Zacharie, Seres Dénes, 

Csoma Botond, Erdei D. István – 

deputați UDMR 

Tánczos Barna, Cseke Attila – 

senatori UDMR 

Legii cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice. 

Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 

Finanţelor Publice-Acţiuni 

Generale 

8001 Acțiuni generale economice 

și comerciale și de muncă 

01 Acțiuni generale economice și 

comerciale 

12 Ajutoare de stat 

 

calculate pentru beneficiari/ 
tipuri de servicii sociale, 
aprobate prin H.G 978/2015. 
- potrivit prevederilor art.20 
alin.(1) din OUG 103/2013, 
finanţarea sistemului de 
protecţie a copilului şi a 
centrelor de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap se 
asigură de la bugetul de stat, 
din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, în proporţie 
de cel mult 90% din necesarul 
stabilit anual de Ministerul 
Muncii și Justiție Sociale la 
elaborarea bugetului de stat, în 
baza standardelor de cost 
calculate pentru 
beneficiari/tipuri de servicii 
sociale, aprobate potrivit legii. 

5.  Anexa 5 SUME defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul judeţelor, 

pe anul 2018 şi estimări pe anii 

2019-2021 

Se propune suplimentarea Anexei 

5, capitolul Finanţarea unităţilor de 

învaţământ  special şi a centrelor 

județene de resurse și asistență 

educațională pentru cheltuielile 

prevăzute la art.104 alin.2 lit.b) -d) 

din Legea educației naționale 

nr.1/2011cu suma de 7.000 mii lei 

pentru judeţul Iaşi 

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Fondurile alocate de către Guvern 

pentru judeţul Iaşi pentru acest 

capitol nu asigură nici pe departe o 

bună funcţionare a sistemului de 

învăţământ special, sumele 

distribuite asigurând doar în 

proporţie de 65% buna 

funcţionalitate a unităţilor şcolare 

dedicate învăţământului special, a 

centrelor judeţene de resurse şi 

asistenţă educaţională 

 

Sursa de finanțare:  

Fondul de rezervă bugetară la 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
amendamentul nu se referă la 
anexa nr.5 iar sumele au fost 
stabilite de Ministerul Educației 
Naționale.  
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pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Petru Movilă 

Grupul PMP 

dispoziția Guvernului 

 

6.  Anexa nr. 5 

SUME defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

finanțarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul 

comunelor, oraşelor, municipiilor, 

sectoarelor şi Municipiului 

Bucureşti, pe anul 2018 şi estimări 

pe anii 2019-2021 

 
mii lei 

 Județul 

Total  din care 

Cămine 

pentru 

persoane 

vârstnice  

28  MUREȘ  
115.521  347 

 

Propunem majorarea sumelor 

alocate pentru anul 2018, astfel 

 

 

 

 
mii lei 

 Județul 

Total din care 

Cămine pentru 

persoane 

vârstnice 

34  MUREȘ 
116.271 

1.092 
 

 

Autori: 

Csép Andrea, Erdei D. István – 

deputați UDMR 

Tánczos Barna– senatori UDMR 

Suplimentarea fondurilor este 

destinată căminelor pentru 

persoane vârstnice din cele 3 UAT- 

uri (Cozma, Măgherani, Papiu 

Ilarian) realizate din fonduri 

europene PNDR, măsura 3.2.2. 

Acestea se află în subordinea 

consiliilor locale ale comunelor și 

nu dispun de fonduri pentru 

funcționare. Suma minimă 

necesară pentru fiecare UAT este 

de 250 mii lei. 

 

Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 

Finanţelor Publice-Acţiuni 

Generale 

8001 Acțiuni generale economice 

și comerciale și de muncă 

01 Acțiuni generale economice și 

comerciale 

12 Ajutoare de stat 

 

7.  Anexa nr. 6 

SUME defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale 

pentru anul 2018 şi estimări pe anii 

Se propune suplimentarea din 

Legea Bugetului de Stat pe anul 

2018 a sumei prevăzute în Anexa 

6, nr. Crt. 34 – SIBIU, cu suma 

de 5.500 mii lei pentru 

finanţarea modernizării 

Se solicită suplimentarea 

fondurilor necesare pentru 

modernizarea şi asfaltarea 

drumurilor județene și comunale.  

Solicităm admiterea 

amendamentului având în vedere 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
sumele alocate pe județe sunt 
rezultatul aplicării următoarelor 
criterii:  
- 50% din sumă a fost alocată în 
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2018-2020 drumurilor judeţene. 

Judeţul SIBIU 

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat PNL Raluca Turcan 

Deputat PNL Nicolae Neagu 

Deputat PNL Contantin Șovăială 

Senator PNL Mircea Cazan 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaților și Senat 

faptul că rețeaua de drumuri județene și 

comunale din județul Sibiu este de 1.350 

km iar starea lor de viabilitate trebuie 

întreținută permanent suma alocată prin 

proiectul de  buget pe anul 2018  este 

insuficientă, reprezentând doar o medie 

de 6,73 mii lei intervenție/ km. 

 

Sursa de finanţare:  

 

Diminuarea cu suma de 5.500 mii 

lei a sumelor prevăzute la Anexa 

nr.3/65/ MINISTERUL 

FINANȚELOR PUBLICE - 

ACȚIUNI GENERALE 

sume egale pentru fiecare județ; 
- 35% din sumă a fost alocată 
invers proporţional cu capacitatea 
financiară a județelor  
- 15% din sumă a fost alocată  
direct proporțional cu lungimea 
drumurilor 

8.  Anexa nr. 6  

SUME defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale 

pentru anul 2018 şi estimări pe anii 

2019-2021, poziția 32, județ Satu 

Mare 

Se propune suplimentarea sumei cu 

10.000 mii lei în vederea 

întreținerii drumurilor județene în 

Judeţul Satu Mare. 

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat PNL Romeo Nicoară 

Grupurile Parlamentare reunite 

Avind in vedere durata foarte mare 

a solutionarii contestatiilor la 

licitatiile pt executia si reabilitarea 

drumurilor judetene, uzura acetora 

este avansata. Lucrari de 

intretinere si reabilitare au inceput 

abia in august 2017. Din acest 

motiv solicitam suplimentarea 

bugetului judetului cu suma de 

10000 mii lei in vederea finalizarii 

lucrarilor la drumurile judetene. 

 

Sursa de finanţare:  

Prin redistribuire de la Anexa Nr. 

3/65/ MINISTERUL 

FINANTELOR PUBLICE - 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
sumele alocate pe județe sunt 
rezultatul aplicării următoarelor 
criterii:  
- 50% din sumă a fost alocată în 
sume egale pentru fiecare județ; 
- 35% din sumă a fost alocată 
invers proporţional cu 
capacitatea financiară a 
județelor  
- 15% din sumă a fost alocată  
direct proporțional cu lungimea 
drumurilor 
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ale PNL ACTIUNI GENERALE/ Capitol 

5000/Grupa 30/TITLUL III 

DOBANZI 

9.  Anexa nr. 6  

SUME defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale 

pentru anul 2018 şi estimări pe anii 

2019-2021, poziția 32, județ Satu 

Mare 

Se propune suplimentarea sumei cu 

1.000 mii lei pentru studiu de 

fezabilitate si proiect tehnic la 

drumul de legatura limita de judet 

Satu Mare- Maramures, DJ 196A, 

între localitățile Soconzel ( SM) și 

Corni (MM), Judeţul Satu Mare. 

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat PNL Romeo Nicoară 

Grupurile Parlamentare reunite 

ale PNL 

Înfiintarea drumului de legatura 

intre cele doua judete, intre 

localitatile Soconzel din jud Satu 

Mare si Corni din judetul 

Maramures, permite conectarea 

judetelor vecine si asigura 

posibilitati de dezvoltare 

economica a zonei Codrului, care 

este foarte saraca.  

Dezvoltarea acestui drum de 

legatura permite infiintarea de 

activitati economice in domeniul 

comertului, agricultuii, zootehniei, 

etc. 

 

Sursa de finanţare: Prin 

redistribuire de la Anexa 

nr.3/65/MINISTERUL 

FINANTELOR PUBLICE - 

ACTIUNI GENERALE/ Capitol 

5000/Grupa 30/TITLUL III 

DOBANZI 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
sumele alocate pe județe sunt 
rezultatul aplicării următoarelor 
criterii:  
- 50% din sumă a fost alocată în 
sume egale pentru fiecare județ; 
- 35% din sumă a fost alocată 
invers proporţional cu 
capacitatea financiară a 
județelor  
- 15% din sumă a fost alocată  
direct proporțional cu lungimea 
drumurilor 

10.  Anexa nr. 6  

SUME defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale 

pentru anul 2018 şi estimări pe anii 

2019-2021 

Se propune suplimentarea sumei 

prevăzute la Anexa nr. 6, nr. crt. 

39, Vaslui, cu suma de 367 mii lei, 

aferentă cheltuielilor pentru 

reabilitarea și modernizarea 

drumului comunal DC84 și a 

străzilor rurale din comuna Băcani, 

județul Vaslui.  

 

Este necesară îmbunătăţirea 

infrastructurii de transport în 

comuna Băcani, astfel încât să fie 

reduse influențele negative asupra 

mediului, condițiilor de trafic 

rutier, precum și confortului 

populaţiei din această comună, 

facilitând în acelaşi timp accesul la 

Drumul European 581. Conform 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
sumele alocate pe județe sunt 
rezultatul aplicării următoarelor 
criterii:  
- 50% din sumă a fost alocată în 
sume egale pentru fiecare județ; 
- 35% din sumă a fost alocată 
invers proporţional cu 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Daniel Olteanu – Deputat PNL 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaților și Senat 

 

datelor publice, obiectivul nu 

beneficiază de finanţare nici din 

fonduri europene, nici prin PNDL. 

 

 

 

Sursa de finanţare: Diminuarea 

cu suma de 367 mii lei a sumelor 

prevăzute la Anexa nr.7, Sume 

defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale, 

diminuate cu 1/2 din excedentul la 

data de 31.12.2016, municipiul 

Bucureşti 

capacitatea financiară a 
județelor  
- 15% din sumă a fost alocată  
direct proporțional cu lungimea 
drumurilor 

11.  Anexa nr. 6  

SUME defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale 

pentru anul 2018 şi estimări pe anii 

2019-2021 

Se propune suplimentarea sumei 

prevăzute la Anexa nr. 6, nr. crt. 

39, Vaslui, cu suma de 1.100 mii 

lei pentru finalizarea lucrărilor de 

stabilizare a ravenei din localitatea 

Odaia Bursucani și pentru 

consolidarea drumului comunal 

DC 75 Odaia Bursucani, comuna 

Grivița, județul Vaslui.  

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Daniel Olteanu – Deputat PNL 

Este necesară continuarea şi 

finalizarea lucrărilor pentru acest 

proiect, neeligibil pe fonduri 

europene şi nefinanţat nici prin 

PNDL. Suma necesară este 

imposibil de asigurat de la bugetul 

local, iar nefinalizarea acestui 

proiect duce la riscul izolării totale 

a unor comunităţi întregi, din cauza 

fenomenelor naturale.  

 

 

Sursa de finanţare: Diminuarea 

cu suma de 1.100 mii lei a sumelor 

prevăzute la Anexa nr.7, Sume 

defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale, 

diminuate cu 1/2 din excedentul la 

data de 31.12.2016, municipiul 

Bucureşti 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
sumele alocate pe județe sunt 
rezultatul aplicării următoarelor 
criterii:  
- 50% din sumă a fost alocată în 
sume egale pentru fiecare județ; 
- 35% din sumă a fost alocată 
invers proporţional cu 
capacitatea financiară a 
județelor  
- 15% din sumă a fost alocată  
direct proporțional cu lungimea 
drumurilor 
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Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaților și Senat 

 

12.  Anexa nr. 6  

SUME defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale 

pentru anul 2018 şi estimări pe anii 

2019-2021 

Se propune suplimentarea sumei 

prevăzute la Anexa nr. 6, nr. crt. 

39, Vaslui, cu suma de 1.100 mii 

lei pentru lucrările de modernizare 

a drumurilor și străzilor din 

comuna Laza, județul Vaslui.  

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Daniel Olteanu – Deputat PNL 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaților și Senat 

 

Este necesară îmbunătăţirea 

infrastructurii de transport în 

comuna Laza, astfel încât să fie 

reduse influențele negative asupra 

mediului, condițiilor de trafic 

rutier, precum și confortului 

populaţiei din această comună, 

facilitând în acelaşi timp accesul la 

DN 2F. Conform datelor publice, 

obiectivul nu beneficiază de 

finanţare nici din fonduri europene, 

nici prin PNDL. 

 

 

 

Sursa de finanţare: Diminuarea 

cu suma de 1.100 mii lei a sumelor 

prevăzute la Anexa nr.7, Sume 

defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale, 

diminuate cu 1/2 din excedentul la 

data de 31.12.2016, municipiul 

Bucureşti 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
sumele alocate pe județe sunt 
rezultatul aplicării următoarelor 
criterii:  
- 50% din sumă a fost alocată în 
sume egale pentru fiecare județ; 
- 35% din sumă a fost alocată 
invers proporţional cu 
capacitatea financiară a 
județelor  
- 15% din sumă a fost alocată  
direct proporțional cu lungimea 
drumurilor 

13.  Anexa nr. 6  

SUME defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale 

pentru anul 2018 şi estimări pe anii 

2019-2021 

Se propune suplimentarea sumelor 

prevăzute la Anexa nr. 6 / SUME 

defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor privind drumurile 

judeţene şi comunale pentru anul 

2018 şi estimări pe anii 2019-2021, 

cu suma de 169,36 mii lei pentru 

Suma este necesară pentru 

realizarea investiţiilor în 

ifrastructrua rutieră într-o comună 

fără resurse, din cea mai săracă 

zonă a ţării, ai cărei contribuabili 

suferă din cauza implementării 

defectuoase a unui proiect pe 

fonduri europene de către fosta 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
sumele alocate pe județe sunt 
rezultatul aplicării următoarelor 
criterii:  
- 50% din sumă a fost alocată în 
sume egale pentru fiecare județ; 
- 35% din sumă a fost alocată 
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modernizarea drumurilor de interes 

local în comuna Șuletea, jud. 

Vaslui.  

 

 

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Daniel Olteanu – Deputat PNL 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaților și Senat 

 

conducere a administraţiei locale. 

În acest sens, actuala administraţie 

se află în imposibilitatea de a 

cofinanţa orice proiect pe fonduri 

europene sau de la bugetul de stat. 

Obiectivele nu beneficiază de 

finanţare nici din fonduri europene, 

nici prin PNDL, conform datelor 

publice. 

 

Sursa de finanţare: Diminuarea 

cu suma de 169,36 mii lei a 

sumelor prevăzute la Anexa nr.7, 

Sume defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale, 

diminuate cu 1/2 din excedentul la 

data de 31.12.2016, municipiul 

Bucureşti 

invers proporţional cu 
capacitatea financiară a 
județelor  
- 15% din sumă a fost alocată  
direct proporțional cu lungimea 
drumurilor 

14.  Anexa 6  

Pozitia 39 Vaslui 

Se suplimentează în anul 2018 

creditele bugetare cu suma de 

10.000 mii lei.  

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Corneliu Bichineț  

Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  

Este necesară suplimentarea 

creditelor bugetare deoarece în 

județul Vaslui drumurile  județene 

se află într-o stare de degradare 

avansată care afectează viteza de 

circulație a vehiculelor, siguranța 

rutieră și economia județului, ceea 

ce implică cheltuieli mult mai 

mari, criteriul lungimii drumurilor 

județene fiind insuficient.  

 

Sursa de finanțare: 

Redistribuirea sumelor în interiorul 

anexei 6. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
sumele alocate pe județe sunt 
rezultatul aplicării următoarelor 
criterii:  
- 50% din sumă a fost alocată în 
sume egale pentru fiecare județ; 
- 35% din sumă a fost alocată 
invers proporţional cu 
capacitatea financiară a 
județelor  
- 15% din sumă a fost alocată  
direct proporțional cu lungimea 
drumurilor 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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15.  Anexa nr. 6 SUME  defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale 

pentru anul 2018 şi estimări pe anii 

2019-2021 

 

Se suplimentează bugetul pentru 

finanţarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale 

pentru anul 2018 cu suma de 

11.691 mii lei pentru judeţul Iaşi 

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat Petru Movilă 

Grupul PMP 

Dublarea sumei alocate de către 

Guvern pentru modernizarea 

drumurilor din judeţul Iaşi este 

necesară întrucât prin alocările 

curente Iaşul a primit aproximativ 

1 % din total, valoare insuficientă 

raportată la necesităţile din teren 

 

Sursa de finanțare:  

Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului 

 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
sumele alocate pe județe sunt 
rezultatul aplicării următoarelor 
criterii:  
- 50% din sumă a fost alocată în 
sume egale pentru fiecare județ; 
- 35% din sumă a fost alocată 
invers proporţional cu 
capacitatea financiară a 
județelor  
- 15% din sumă a fost alocată  
direct proporțional cu lungimea 
drumurilor 

16.  Anexa nr. 6 

Sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale 

pentru anul 2018 şi estimări pe anii 

2019-2021 

 

mii lei 

 Județul 

Propuneri 

2018 

21 HARGHITA 11.082 

32  SATU MARE 10.589 

34  SIBIU 9.092 

 

 

 

Propunem majorarea sumelor 

alocate pentru anul 2018 

următoarelor județe: 

 

 

 

 

mii lei 

 Județul 

Propuneri 

2018 

21 HARGHITA 38.445 

32  SATU MARE 20.000 

34 SIBIU 14.592 

 

 

 

Autori: Comisia pentru 

Suplimentarea sumelor este 

necesară pentru reabilitarea 

drumurilor judeţene, pentru 

efectuarea reparaţiilor curente şi de 

întreţinere de vară şi iarnă, pentru 

asigurarea siguranţei circulației, 

precum şi pentru dezvoltarea 

reţelei de drumuri județene și 

comunale. Starea drumurilor 

modernizate suferă în timp 

degradări din cauza oboselii 

structurii rutiere şi de asemenea 

suferă degradări sub influenţa 

diverselor solicitări şi a factorilor 

climaterici.  

Dezvoltarea reţelei de drumuri 

judeţene şi comunale într-un ritm 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
sumele alocate pe județe sunt 
rezultatul aplicării următoarelor 
criterii:  
- 50% din sumă a fost alocată în 
sume egale pentru fiecare județ; 
- 35% din sumă a fost alocată 
invers proporţional cu 
capacitatea financiară a 
județelor  
- 15% din sumă a fost alocată  
direct proporțional cu lungimea 
drumurilor 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Seres Dénes, Csoma Botond, 

Korodi Attila, Kelemen Hunor, 

Sebestyén Csaba, Benedek 

Zacharie, Bende Sándor, Magyar 

Loránd, Erdei D. István – deputați 

UDMR 

Tánczos Barna, Cseke Attila, 

Verestoy Attila, Turos Loránd – 

senatori UDMR 

crescut prin lucrări de 

consolidare/modernizare ar 

contribui la creşterea mobilităţii 

locuitorilor din zonă către centrele 

polarizatoare, reducerea timpului 

de deplasare şi a riscului de 

producere a accidentelor, 

facilitarea accesul rapid şi în 

siguranţă a maşinilor de 

intervenţie, etc., şi astfel la 

reducerea decalajelor de dezvoltare 

economică şi socială între diferitele 

regiuni ale țării. 

Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 

Finanţelor Publice-Acţiuni 

Generale 

8001 Acțiuni generale economice 

și comerciale și de muncă 

01 Acțiuni generale economice și 

comerciale 

12 Ajutoare de stat 

17.   

Anexa nr. 6 

SUME defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi 

comunale pentru anul 2018 şi 

estimări pe anii 2019-2021/Nr. crt. 

10 Buzău 

Sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

finanțarea cheltuielilor privind 

drumurile județene și comunale 

pentru anul 2018, prevăzute în 

Anexa nr.6 / Nr. crt. 10 Buzău, se 

suplimentează cu suma de 5.060 

mii lei. 

 

În mod corespunzător se modifică 

repartizarea pe județe, precum și 

suma prevăzută la art.4 alin.(1) 

lit.c) din proiectul legii bugetului 

Suma este necesară pentru 

întreținerea drumurilor județene și 

comunale. 

 

 

Sursa de finanţare: 

Suma se asigură prin diminuarea 

cu suma de 5.060 mii lei a 

bugetului Ministerului Muncii și 

Justiției Sociale, Anexa nr. 3/20, 

capitolul 68.01 „Asigurări și 

asistență socială”, titlul 51 

”Transferuri între unități ale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
sumele alocate pe județe sunt 
rezultatul aplicării următoarelor 
criterii:  
- 50% din sumă a fost alocată în 
sume egale pentru fiecare județ; 
- 35% din sumă a fost alocată 
invers proporţional cu 
capacitatea financiară a 
județelor  
- 15% din sumă a fost alocată  
direct proporțional cu lungimea 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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de stat. 

 

Se propune suplimentarea sumelor  

pentru finanțarea lucrărilor de 

modernizare a DJ 216: km 3+200 – 

7+800, total 4,6 km – sat Puieştii 

de Jos, Comuna Puieşti, Judeţul 

Buzău.  

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator PMP Dorin-Valeriu 

Bădulescu 

administrației publice” 

 

  

 

drumurilor 

18.   

Anexa nr. 6 

SUME defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi 

comunale pentru anul 2018 şi 

estimări pe anii 2019-2021/Nr. crt. 

10 Buzău 

Se propune suplimentarea sumelor 

prevăzute la Anexa nr. 6 / SUME 

defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor privind drumurile 

judeţene şi comunale pentru anul 

2018 şi estimări pe anii 2019-

2021/Nr. crt. 10 Buzău cu suma de 

4.600 mii lei.  

 

În mod corespunzător se modifică 

repartizarea pe județe, precum și 

suma prevăzută la art.4 alin.(1) 

lit.c) din proiectul legii bugetului 

Suma este necesară pentru 

întreținerea drumurilor județene și 

comunale. 

 

Sursa de finanţare: Suma se 

asigură prin diminuarea cu suma 

de .600 mii lei a bugetului 

Ministerului Muncii și Justiției 

Sociale, Anexa nr. 3/20, capitolul 

68.01 „Asigurări și asistență 

socială”, titlul 51 ”Transferuri între 

unități ale administrației publice” 

 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
sumele alocate pe județe sunt 
rezultatul aplicării următoarelor 
criterii:  
- 50% din sumă a fost alocată în 
sume egale pentru fiecare județ; 
- 35% din sumă a fost alocată 
invers proporţional cu 
capacitatea financiară a 
județelor  
- 15% din sumă a fost alocată  
direct proporțional cu lungimea 
drumurilor 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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de stat. 

Se propune suplimentarea sumelor   

pentru reabilitarea DJ 202: km 

6+200 – 17+600, total 11,4 km – 

sat Puieştii de Jos, Comuna Puieşti, 

Judeţul Buzău.  

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator PMP Dorin-Valeriu 

Bădulescu 

19.   

Anexa nr. 6 

SUME defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi 

comunale pentru anul 2018 şi 

estimări pe anii 2019-2021/Nr. crt. 

10 Buzău 

Se propune suplimentarea sumelor 

prevăzute la Anexa nr. 6 /Nr. crt. 

10 Buzău cu suma de 500 mii lei. 

 

În mod corespunzător se modifică 

repartizarea pe județe, precum și 

suma prevăzută la art.4 alin.(1) 

lit.c) din proiectul legii bugetului 

de stat. 

 

Se propune suplimentarea sumelor    

pentru reabilitarea DJ 202C: km 

0+000 – 1+200, total 1,2 km – sat 

Puieştii de Jos, Comuna Puieşti, 

Judeţul Buzău.  

 

Suma este necesară pentru 

întreținerea drumurilor județene și 

comunale. 

 

Sursa de finanţare: Suma se 

asigură prin diminuarea cu suma 

de 500 mii lei a bugetului 

Ministerului Muncii și Justiției 

Sociale, Anexa nr. 3/20, capitolul 

68.01 „Asigurări și asistență 

socială”, titlul 51 ”Transferuri între 

unități ale administrației publice” 

 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
sumele alocate pe județe sunt 
rezultatul aplicării următoarelor 
criterii:  
- 50% din sumă a fost alocată în 
sume egale pentru fiecare județ; 
- 35% din sumă a fost alocată 
invers proporţional cu 
capacitatea financiară a 
județelor  
- 15% din sumă a fost alocată  
direct proporțional cu lungimea 
drumurilor 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Senator PMP Dorin-Valeriu 

Bădulescu 

20.  Anexa 7 

SUME defalcate din Impozitul pe 

venit si din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale pe 

anul 2018. 

 

Se propune suplimentarea din 

Legea Bugetului de Stat pe anul 

2018 a sumei prevăzute în Anexa 

4, cu suma de 20.000 mii lei 

pentru creșterile salariale din 

anul 2018 cât și pentru 

susținerea cofinanțării 

proiectelor de dezvoltare locală 

ale unităților administrativ-

teritoriale. 

Judeţul SIBIU 

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Deputat PNL Raluca Turcan 

Deputat PNL Nicolae Neagu 

Se solicită suplimentarea 

fondurilor necesare pentru creșerile 

salariale din anul 2018 cât și pentru 

susținerea cofinanțării proiectelor 

de dezvoltare locală ale unităților 

administrativ-teritoriale. 

 

 

Diminuarea cu suma de 20.000  

mii lei  a sumelor prevăzute la 

Anexa nr.4 

MINISTERUL FINANȚELOR 

PUBLICE - ACȚIUNI 

GENERALE 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
propusă nu este corectă, anexa 
nr.4 nu se referă la Ministerul 
Finantelor Publice-Actiuni 
generale, iar amendamentul 
propus nu are legătura cu 
anexa nr.7. 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputat PNL Contantin Șovăială 

Senator PNL Mircea Cazan 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaților și Senat 

21.  Anexa  7 

SUME alocate din impozitul pe 

venit și din sume defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021 

Se propune suplimentarea sumelor 

prevăzute la Anexa nr. 7 / SUME 

alocate din impozitul pe venit și 

din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021, 

cu suma de 488 mii lei, necesară 

pentru reabilitarea, modernizarea și 

construirea grupului sanitar, la 

Școala generală cu clasele I – VIII, 

sat Arsura, comuna Arsura, județul 

Vaslui.  

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Daniel Olteanu – Deputat PNL 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaților și Senat 

Realizarea acestui obiectiv, care 

deservește cei peste 150 de elevi de 

la Școala generală cu clasele I – 

VIII, sat Arsura, comuna Arsura, 

județul Vaslui, este de strictă 

necesitate pentru asigurarea 

condițiilor de igienă obligatorii în 

unitățile școlare, conform datelor 

publice obiectivul nebeneficiind de 

finanţare nici din fonduri europene, 

nici prin PNDL.  

 

Sursa de finanţare: Diminuarea 

cu suma de 488 mii lei a sumelor 

prevăzute la Anexa nr.7, Sume 

defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale, 

diminuate cu 1/2 din excedentul la 

data de 31.12.2016, municipiul 

Bucureşti 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
sumele prevăzute în anexa nr.7 
nu sunt repartizate pe unități 
administrativ-teritoriale, iar în 
lipsa unui act normativ care să 
reglementeze finanțarea de la 
bugetul de stat a unor obiective, 
nu se pot aloca sume cu 
destinație specială. 

22.  Anexa  7 

SUME alocate din impozitul pe 

venit și din sume defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru 

Se propune suplimentarea sumelor 

prevăzute la Anexa nr. 7 / SUME 

alocate din impozitul pe venit și 

din sume defalcate din taxa pe 

Proiectul de echipare a satului cu 

stație de epurare și canalizare 

asigură celor 450 de locuitori 

condiții mai bune de viață și de 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
sumele prevăzute în anexa nr.7 
nu sunt repartizate pe unități 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021 

valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021, 

cu suma de 150 mii lei pentru 

realizarea proiectului ʺStație de 

epurare și canalizare în sat 

Drujești, comuna Băcani, județul 

Vasluiʺ.  

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Daniel Olteanu – Deputat PNL 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaților și Senat 

mediu, fără risc de îmbolnăvire din 

cauza  apelor menajere uzate, 

deversate necorespunzător. 

Conform datelor publice, 

obiectivul nu beneficiază de 

finanţare nici din fonduri europene, 

nici prin PNDL.   

 

Sursa de finanţare: Diminuarea 

cu suma de 150 mii lei a sumelor 

prevăzute la Anexa nr.7, Sume 

defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale, 

diminuate cu 1/2 din excedentul la 

data de 31.12.2016, municipiul 

Bucureşti 

 

 

administrativ-teritoriale, iar în 
lipsa unui act normativ care să 
reglementeze finanțarea de la 
bugetul de stat a unor obiective, 
nu se pot aloca sume cu 
destinație specială. 

23.  Anexa  7 

SUME alocate din impozitul pe 

venit și din sume defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021 

Se propune suplimentarea sumelor 

prevăzute la Anexa nr. 7 / SUME 

alocate din impozitul pe venit și 

din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021, 

cu suma de 60 mii lei pentru 

amenajarea bazei sportive, a 

terenului de sport și pentru 

împrejmuirea Școlii Băcani, 

comuna Băcani, județul Vaslui. 

 

Realizarea acestui proiect vizează 

îmbunătățirea stării de sănătate 

prin stimularea interesului pentru 

activităţile cu caracter sportiv 

pentru cei 150 de elevi ai școlii și 

pentru alte categorii de populaţie 

din comuna Băcani, precum și 

creşterea nivelului de educaţie, de 

socializare și ridicarea standardului 

de viaţă al  locuitorilor comunei, 

obiectivul nebeneficiind de 

finanţare nici din fonduri europene, 

nici prin PNDL. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
sumele prevăzute în anexa nr.7 
nu sunt repartizate pe unități 
administrativ-teritoriale, iar în 
lipsa unui act normativ care să 
reglementeze finanțarea de la 
bugetul de stat a unor obiective, 
nu se pot aloca sume cu 
destinație specială. 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Daniel Olteanu – Deputat PNL 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaților și Senat 

 

Sursa de finanţare: Diminuarea 

cu suma de 60 mii lei a sumelor 

prevăzute la Anexa nr.7, Sume 

defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale, 

diminuate cu 1/2 din excedentul la 

data de 31.12.2016, municipiul 

Bucureşti 

24.  Anexa  7 

SUME alocate din impozitul pe 

venit și din sume defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021 

Se propune suplimentarea sumelor 

prevăzute la Anexa nr. 7 / SUME 

alocate din impozitul pe venit și 

din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021, 

cu suma de 45 mii lei pentru 

realizarea Planul Urbanistic 

General în comuna Băcani, județul 

Vaslui.  

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Daniel Olteanu – Deputat PNL 

Proiectul de realizare a Planului 

Urbanistic General asigură baza 

strategiei de dezvoltare spațială a 

comunei Băcani, constituind 

premisa pentru punerea în aplicare 

a investițiilor publice viitoare, în 

vederea dezvoltării locale pe 

termen lung. Conform datelor 

publice, obiectivul nu beneficiază 

de finanţare nici din fonduri 

europene, nici prin PNDL. 

 

Sursa de finanţare: Diminuarea 

cu suma de 45 mii lei a sumelor 

prevăzute la Anexa nr.7, Sume 

defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale, 

diminuate cu 1/2 din excedentul la 

data de 31.12.2016, municipiul 

Bucureşti 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
sumele prevăzute în anexa nr.7 
nu sunt repartizate pe unități 
administrativ-teritoriale, iar în 
lipsa unui act normativ care să 
reglementeze finanțarea de la 
bugetul de stat a unor obiective, 
nu se pot aloca sume cu 
destinație specială. 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaților și Senat 

25.  Anexa  7 

SUME alocate din impozitul pe 

venit și din sume defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021 

Se propune suplimentarea sumelor 

prevăzute la Anexa nr. 7 / SUME 

alocate din impozitul pe venit și 

din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021, 

cu suma de 400 mii lei pentru 

modernizarea şi dotarea grădiniţei 

cu program normal din sat Laza, 

comuna Laza, judeţul Vaslui, în 

vederea obținerii avizelor 

reglementate de legislația în 

vigoare.  

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Daniel Olteanu – Deputat PNL 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaților și Senat 

Accesul la educaţie reprezintă un 

drept fundamental al fiecărui copil, 

iar obiectivul nu beneficiază de 

finanţare nici din fonduri europene, 

nici prin PNDL, conform datelor 

publice. 

 

 

Sursa de finanţare: Diminuarea 

cu suma de 400 mii lei a sumelor 

prevăzute la Anexa nr.7, Sume 

defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale, 

diminuate cu 1/2 din excedentul la 

data de 31.12.2016, municipiul 

Bucureşti 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
sumele prevăzute în anexa nr.7 
nu sunt repartizate pe unități 
administrativ-teritoriale, iar în 
lipsa unui act normativ care să 
reglementeze finanțarea de la 
bugetul de stat a unor obiective, 
nu se pot aloca sume cu 
destinație specială. 

26.  Anexa  7 

SUME alocate din impozitul pe 

venit și din sume defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în 

Se propune suplimentarea sumelor 

prevăzute la Anexa nr. 7 / SUME 

alocate din impozitul pe venit și 

din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

Accesul la servicii medicale este o 

prioritate asumată a Guvernului şi 

un drept fundamental al 

contribuabililor, iar obiectivul nu 

beneficiază de finanţare nici din 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
sumele prevăzute în anexa nr.7 
nu sunt repartizate pe unități 
administrativ-teritoriale, iar în 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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anul 2018 și estimări 2019-2021 echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021, 

cu suma de 1.900 mii lei pentru 

lucrările de construire a 

dispensarului uman în comuna 

Laza, judeţul Vaslui.  

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Daniel Olteanu – Deputat PNL 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaților și Senat 

fonduri europene, nici prin PNDL, 

conform datelor publice. 

 

 

Sursa de finanţare: Diminuarea 

cu suma de 1.900 mii lei a sumelor 

prevăzute la Anexa nr.7, Sume 

defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale, 

diminuate cu 1/2 din excedentul la 

data de 31.12.2016, municipiul 

Bucureşti 

lipsa unui act normativ care să 
reglementeze finanțarea de la 
bugetul de stat a unor obiective, 
nu se pot aloca sume cu 
destinație specială. 

27.  Anexa  7 

SUME alocate din impozitul pe 

venit și din sume defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021 

Se propune suplimentarea sumelor 

prevăzute la Anexa nr. 7 / SUME 

alocate din impozitul pe venit și 

din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021, 

cu suma de 340 mii lei pentru 

lucrările de construcție a podului 

peste pârâul Sauca, în sat Sauca, 

comuna Laza, judeţul Vaslui. 

 Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 

Construirea infrastructurii locale 

din cea mai săracă zonă a Uniunii 

Europene nu poate fi realizată 

decât cu sprijinul  bugetului de 

stat, mai ales că, în acest caz, 

obiectivul nu beneficiază de 

finanţare nici din fonduri europene, 

nici prin PNDL, conform datelor 

publice. 

 

 

Sursa de finanţare: Diminuarea 

cu suma de 340 mii lei a sumelor 

prevăzute la Anexa nr.7, Sume 

defalcate din TVA pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
sumele prevăzute în anexa nr.7 
nu sunt repartizate pe unități 
administrativ-teritoriale, iar în 
lipsa unui act normativ care să 
reglementeze finanțarea de la 
bugetul de stat a unor obiective, 
nu se pot aloca sume cu 
destinație specială. 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Daniel Olteanu – Deputat PNL 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaților și Senat 

echilibrarea bugetelor locale, 

diminuate cu 1/2 din excedentul la 

data de 31.12.2016, municipiul 

Bucureşti 

28.  Anexa  7 

SUME alocate din impozitul pe 

venit și din sume defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021 

Se propune suplimentarea sumelor 

prevăzute la Anexa nr. 7 / SUME 

alocate din impozitul pe venit și 

din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021, 

cu suma de 1.600 mii lei pentru 

lucrări de construire poduri în 

comuna Laza, judeţul Vaslui.  

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Daniel Olteanu – Deputat PNL 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaților și Senat 

Suma este necesară pentru 

realizarea infrastructurii locale 

într-o unitate administrativ-

teritorială care nu dispune de 

resurse şi care este traversată de 

DN 2F. Obiectivele nu beneficiază 

de finanţare nici din fonduri 

europene, nici prin PNDL, 

conform datelor publice. 

 

 

 

Sursa de finanţare: Diminuarea 

cu suma de 1.600 mii lei a sumelor 

prevăzute la Anexa nr.7, Sume 

defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale, 

diminuate cu 1/2 din excedentul la 

data de 31.12.2016, municipiul 

Bucureşti 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
sumele prevăzute în anexa nr.7 
nu sunt repartizate pe unități 
administrativ-teritoriale, iar în 
lipsa unui act normativ care să 
reglementeze finanțarea de la 
bugetul de stat a unor obiective, 
nu se pot aloca sume cu 
destinație specială. 

29.  Anexa  7 

SUME alocate din impozitul pe 

venit și din sume defalcate din taxa 

Se propune suplimentarea sumelor 

prevăzute la Anexa nr. 7 / SUME 

alocate din impozitul pe venit și 

Suma este necesară pentru 

realizarea investiţiilor de bază într-

o comună fără resurse, din cea mai 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
sumele prevăzute în anexa nr.7 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021 

 

 

 

din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021, 

cu suma de 88,66 mii lei pentru 

alimentarea cu apă și amenajarea 

de poduri și podețe în localitățile 

Șuletea, Jigălia și Rășcani, comuna 

Șuletea, Jud. Vaslui.  

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Daniel Olteanu – Deputat PNL 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaților și Senat 

săracă zonă a ţării, ai cărei 

contribuabili suferă din cauza 

implementării defectuoase a unui 

proiect pe fonduri europene de 

către fosta conducere a 

administraţiei locale. În acest sens, 

actuala administraţie se află în 

imposibilitatea de a cofinanţa orice 

proiect pe fonduri europene sau de 

la bugetul de stat. Obiectivele nu 

beneficiază de finanţare nici din 

fonduri europene, nici prin PNDL, 

conform datelor publice. 

 

 

Sursa de finanţare: Diminuarea 

cu suma de 88,66 mii lei a sumelor 

prevăzute la Anexa nr.7, Sume 

defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale, 

diminuate cu 1/2 din excedentul la 

data de 31.12.2016, municipiul 

Bucureşti 

nu sunt repartizate pe unități 
administrativ-teritoriale, iar în 
lipsa unui act normativ care să 
reglementeze finanțarea de la 
bugetul de stat a unor obiective, 
nu se pot aloca sume cu 
destinație specială. 

30.  Anexa  7 

SUME alocate din impozitul pe 

venit și din sume defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021 

 

Se propune suplimentarea sumelor 

prevăzute la Anexa nr. 7 / SUME 

alocate din impozitul pe venit și 

din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021, 

cu suma de 68,965 mii lei pentru 

lucrări de modernizare la Școala 

generală Șuletea, în vederea 

obținerii autorizației sanitare, 

Suma este necesară pentru 

realizarea investiţiilor minime în 

educaţie într-o comună fără 

resurse, din cea mai săracă zonă a 

ţării, ai cărei contribuabili suferă 

din cauza implementării 

defectuoase a unui proiect pe 

fonduri europene de către fosta 

conducere a administraţiei locale. 

În acest sens, actuala administraţie 

se află în imposibilitatea de a 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
sumele prevăzute în anexa nr.7 
nu sunt repartizate pe unități 
administrativ-teritoriale, iar în 
lipsa unui act normativ care să 
reglementeze finanțarea de la 
bugetul de stat a unor obiective, 
nu se pot aloca sume cu 
destinație specială. 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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comuna Șuletea, Jud. Vaslui.  

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Daniel Olteanu – Deputat PNL 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaților și Senat 

cofinanţa orice proiect pe fonduri 

europene sau de la bugetul de stat. 

Obiectivele nu beneficiază de 

finanţare nici din fonduri europene, 

nici prin PNDL, conform datelor 

publice. 

 

Sursa de finanţare: Diminuarea 

cu suma de 68,965 mii lei a 

sumelor prevăzute la Anexa nr.7, 

Sume defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale, 

diminuate cu 1/2 din excedentul la 

data de 31.12.2016, municipiul 

Bucureşti 

 

31.  Anexa  7 

SUME alocate din impozitul pe 

venit și din sume defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021 

 

Se propune suplimentarea sumelor 

prevăzute la Anexa nr. 7 / SUME 

alocate din impozitul pe venit și 

din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021, 

cu suma de 48,472 mii lei pentru 

lucrări de modernizare la Școala 

primară Fedești, in vederea 

obtinerii autorizatiei sanitare, 

comuna Suletea, Jud. Vaslui.  

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 

Suma este necesară pentru 

realizarea investiţiilor minime în 

educaţie într-o comună fără 

resurse, din cea mai săracă zonă a 

ţării, ai cărei contribuabili suferă 

din cauza implementării 

defectuoase a unui proiect pe 

fonduri europene de către fosta 

conducere a administraţiei locale. 

În acest sens, actuala administraţie 

se află în imposibilitatea de a 

cofinanţa orice proiect pe fonduri 

europene sau de la bugetul de stat. 

Obiectivele nu beneficiază de 

finanţare nici din fonduri europene, 

nici prin PNDL, conform datelor 

publice. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
sumele prevăzute în anexa nr.7 
nu sunt repartizate pe unități 
administrativ-teritoriale, iar în 
lipsa unui act normativ care să 
reglementeze finanțarea de la 
bugetul de stat a unor obiective, 
nu se pot aloca sume cu 
destinație specială. 



 

 

Nr. 
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organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Daniel Olteanu – Deputat PNL 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaților și Senat 

 

Sursa de finanţare: Diminuarea 

cu suma de 48,472 mii lei a 

sumelor prevăzute la Anexa nr.7, 

Sume defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale, 

diminuate cu 1/2 din excedentul la 

data de 31.12.2016, municipiul 

Bucureşti 

32.  Anexa  7 

SUME alocate din impozitul pe 

venit și din sume defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021 

 

Se propune suplimentarea sumelor 

prevăzute la Anexa nr. 7 / SUME 

alocate din impozitul pe venit și 

din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021, 

cu suma de 288,834 mii lei pentru 

înființarea sistemului de canalizare 

în sat Șuletea, Jud. Vaslui.  

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Daniel Olteanu – Deputat PNL 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaților și Senat 

 

Suma este necesară pentru 

realizarea investiţiilor de bază într-

o comună fără resurse, din cea mai 

săracă zonă a ţării, ai cărei 

contribuabili suferă din cauza 

implementării defectuoase a unui 

proiect pe fonduri europene de 

către fosta conducere a 

administraţiei locale. În acest sens, 

actuala administraţie se află în 

imposibilitatea de a cofinanţa orice 

proiect pe fonduri europene sau de 

la bugetul de stat. Obiectivele nu 

beneficiază de finanţare nici din 

fonduri europene, nici prin PNDL, 

conform datelor publice. 

 

 

Sursa de finanţare: Diminuarea 

cu suma de 288,834 mii lei a 

sumelor prevăzute la Anexa nr.7, 

Sume defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale, 

diminuate cu 1/2 din excedentul la 

data de 31.12.2016, municipiul 

Bucureşti 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
sumele prevăzute în anexa nr.7 
nu sunt repartizate pe unități 
administrativ-teritoriale, iar în 
lipsa unui act normativ care să 
reglementeze finanțarea de la 
bugetul de stat a unor obiective, 
nu se pot aloca sume cu 
destinație specială. 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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33.  Anexa  7 

SUME alocate din impozitul pe 

venit și din sume defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021 

 

Se propune suplimentarea sumelor 

prevăzute la Anexa nr. 7 / SUME 

alocate din impozitul pe venit și 

din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021, 

cu suma de 857,328 mii lei pentru 

achitarea împrumutului către 

C.E.C. Bank – Sucursala Pașcani, 

pentru ʺProiect integrat: 

Modernizare drumuri comunale 

DC 154 si DC 54A; Constructie 

cresa copii - sat Fedesti; Renovare 

si modernizare camin cultural com. 

Suletea; Conservarea specificului 

local si a mostenirii culturale - 

com. Suletea, jud. Vasluiʺ. 

(Contract de finanțare cu AFIR nr. 

C3220 10913900068/17.06.2010) 

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Daniel Olteanu – Deputat PNL 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaților și Senat 

 

Este necesar acest sprijin ca 

urmare a imposibilităţii 

administraţiei locale de a derula 

orice proiect de dezvoltare, din 

cauza datoriilor istorice cauzate de 

fosta conducere a administraţiei, ca 

urmare a implementării 

defectuoase a unui proiect cu 

fonduri europene 

 

 

Sursa de finanţare: Diminuarea 

cu suma de 857,328 mii lei a 

Fondului de rezervă aflat la 

dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
sumele prevăzute în anexa nr.7 
nu sunt repartizate pe unități 
administrativ-teritoriale, iar în 
lipsa unui act normativ care să 
reglementeze finanțarea de la 
bugetul de stat a unor obiective, 
nu se pot aloca sume cu 
destinație specială. 



 

 

Nr. 
crt. 
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34.  Anexa  7 

SUME alocate din impozitul pe 

venit și din sume defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021 

 

Se propune suplimentarea sumelor 

prevăzute la Anexa nr. 7 / SUME 

alocate din impozitul pe venit și 

din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021, 

cu suma de 229,137 mii lei pentru 

înființarea sistemului de canalizare 

în satele Jigălia și Rășcani, comuna 

Șuletea, Jud. Vaslui .  

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Daniel Olteanu – Deputat PNL 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaților și Senat 

 

Suma este necesară pentru 

realizarea investiţiilor de bază într-

o comună fără resurse, din cea mai 

săracă zonă a ţării, ai cărei 

contribuabili suferă din cauza 

implementării defectuoase a unui 

proiect pe fonduri europene de 

către fosta conducere a 

administraţiei locale. În acest sens, 

actuala administraţie se află în 

imposibilitatea de a cofinanţa orice 

proiect pe fonduri europene sau de 

la bugetul de stat. Obiectivele nu 

beneficiază de finanţare nici din 

fonduri europene, nici prin PNDL, 

conform datelor publice. 

 

Sursa de finanţare: Diminuarea 

cu suma de 229,137 mii lei a 

sumelor prevăzute la Anexa nr.7, 

Sume defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale, 

diminuate cu 1/2 din excedentul la 

data de 31.12.2016, municipiul 

Bucureşti 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
sumele prevăzute în anexa nr.7 
nu sunt repartizate pe unități 
administrativ-teritoriale, iar în 
lipsa unui act normativ care să 
reglementeze finanțarea de la 
bugetul de stat a unor obiective, 
nu se pot aloca sume cu 
destinație specială. 

35.  Anexa  7 

SUME alocate din impozitul pe 

venit și din sume defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021 

 

Se propune suplimentarea sumelor 

prevăzute la Anexa nr. 7 / SUME 

alocate din impozitul pe venit și 

din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021, 

cu suma de 150,498 mii lei pentru 

înființarea sistemului de canalizare 

Suma este necesară pentru 

realizarea investiţiilor de bază într-

o comună fără resurse, din cea mai 

săracă zonă a ţării, ai cărei 

contribuabili suferă din cauza 

implementării defectuoase a unui 

proiect pe fonduri europene de 

către fosta conducere a 

administraţiei locale. În acest sens, 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
sumele prevăzute în anexa nr.7 
nu sunt repartizate pe unități 
administrativ-teritoriale, iar în 
lipsa unui act normativ care să 
reglementeze finanțarea de la 
bugetul de stat a unor obiective, 
nu se pot aloca sume cu 
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crt. 
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în sat Fedești, comuna Șuletea, jud. 

Vaslui.  

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Daniel Olteanu – Deputat PNL 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaților și Senat 

 

actuala administraţie se află în 

imposibilitatea de a cofinanţa orice 

proiect pe fonduri europene sau de 

la bugetul de stat. Obiectivele nu 

beneficiază de finanţare nici din 

fonduri europene, nici prin PNDL, 

conform datelor publice. 

 

Sursa de finanţare: Diminuarea 

cu suma de 150,498 mii lei a 

sumelor prevăzute la Anexa nr.7, 

Sume defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale, 

diminuate cu 1/2 din excedentul la 

data de 31.12.2016, municipiul 

Bucureşti 

destinație specială. 

36.  Anexa  7 

SUME alocate din impozitul pe 

venit și din sume defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021 

 

Se propune suplimentarea sumelor 

prevăzute la Anexa nr. 7 / SUME 

alocate din impozitul pe venit și 

din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021, 

cu suma de 172,801 mii lei pentru 

înființarea sistemului de alimentare 

cu apă în sat Fedești, comuna 

Șuletea, jud. Vaslui.  

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 

Suma este necesară pentru 

realizarea investiţiilor de bază într-

o comună fără resurse, din cea mai 

săracă zonă a ţării, ai cărei 

contribuabili suferă din cauza 

implementării defectuoase a unui 

proiect pe fonduri europene de 

către fosta conducere a 

administraţiei locale. În acest sens, 

actuala administraţie se află în 

imposibilitatea de a cofinanţa orice 

proiect pe fonduri europene sau de 

la bugetul de stat. Obiectivele nu 

beneficiază de finanţare nici din 

fonduri europene, nici prin PNDL, 

conform datelor publice. 

 

Sursa de finanţare: Diminuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
sumele prevăzute în anexa nr.7 
nu sunt repartizate pe unități 
administrativ-teritoriale, iar în 
lipsa unui act normativ care să 
reglementeze finanțarea de la 
bugetul de stat a unor obiective, 
nu se pot aloca sume cu 
destinație specială. 
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pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Daniel Olteanu – Deputat PNL 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaților și Senat 

 

cu suma de 172,801 mii lei a 

sumelor prevăzute la Anexa nr.7, 

Sume defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale, 

diminuate cu 1/2 din excedentul la 

data de 31.12.2016, municipiul 

Bucureşti 

37.  Anexa  7 

SUME alocate din impozitul pe 

venit și din sume defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021 

 

Se propune suplimentarea sumelor 

prevăzute la Anexa nr. 7 / SUME 

alocate din impozitul pe venit și 

din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021, 

cu suma de 71,725 mii lei pentru 

modernizarea, extinderea și dotarea 

dispensarului uman în sat Șuletea, 

comuna Șuletea, jud. Vaslui 

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Daniel Olteanu – Deputat PNL 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaților și Senat 

 

Suma este necesară pentru 

realizarea investiţiilor în 

infrastructura de sănătate într-o 

comună fără resurse, din cea mai 

săracă zonă a ţării, ai cărei 

contribuabili suferă din cauza 

implementării defectuoase a unui 

proiect pe fonduri europene de 

către fosta conducere a 

administraţiei locale. În acest sens, 

actuala administraţie se află în 

imposibilitatea de a cofinanţa orice 

proiect pe fonduri europene sau de 

la bugetul de stat. Obiectivele nu 

beneficiază de finanţare nici din 

fonduri europene, nici prin PNDL, 

conform datelor publice. 

 

Sursa de finanţare: Diminuarea 

cu suma de 71,725 mii lei a 

sumelor prevăzute la Anexa nr.7, 

Sume defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale, 

diminuate cu 1/2 din excedentul la 

data de 31.12.2016, municipiul 

Bucureşti 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
sumele prevăzute în anexa nr.7 
nu sunt repartizate pe unități 
administrativ-teritoriale, iar în 
lipsa unui act normativ care să 
reglementeze finanțarea de la 
bugetul de stat a unor obiective, 
nu se pot aloca sume cu 
destinație specială. 

38.  Anexa  7 Se propune suplimentarea sumelor Este necesar acest sprijin ca Se propune respingerea 
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SUME alocate din impozitul pe 

venit și din sume defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021 

 

prevăzute la Anexa nr. 7 / SUME 

alocate din impozitul pe venit și 

din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021, 

cu suma de 1.800 mii lei în 

vederea asigurarea cheltuielilor 

pentru fondul de garantare și 

cofinanțarea ʺProiectului integrat: 

Modernizare drumuri comunale 

DC 154 si DC 54A; Construcție 

creșă copii - sat Fedești; Renovare 

și modernizare cămin cultural com. 

Șuletea; Conservarea specificului 

local și a moștenirii culturale - 

com. Șuletea, jud. Vasluiʺ. 

(Contract de finanțare cu AFIR nr. 

C3220 10913900068/17.06.2010) 

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Daniel Olteanu – Deputat PNL 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaților și Senat 

urmare a imposibilităţii 

administraţiei locale de a derula 

orice proiect de dezvoltare, din 

cauza datoriilor istorice cauzate de 

fosta conducere a administraţiei, ca 

urmare a implementării 

defectuoase a unui proiect cu 

fonduri europene 

 

 

Sursa de finanţare: Diminuarea 

cu suma de 1.800 mii lei a sumelor 

prevăzute la Anexa nr.7, Sume 

defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale, 

diminuate cu 1/2 din excedentul la 

data de 31.12.2016, municipiul 

Bucureşti 

amendamentului, întrucât 
sumele prevăzute în anexa nr.7 
nu sunt repartizate pe unități 
administrativ-teritoriale, iar în 
lipsa unui act normativ care să 
reglementeze finanțarea de la 
bugetul de stat a unor obiective, 
nu se pot aloca sume cu 
destinație specială. 

39.  Anexa  7 

SUME alocate din impozitul pe 

Se propune suplimentarea sumelor 

prevăzute la Anexa nr. 7 / SUME 

Suma este necesară pentru 

realizarea investiţiilor în 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
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venit și din sume defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021 

 

alocate din impozitul pe venit și 

din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale în 

anul 2018 și estimări 2019-2021, 

cu suma de 1.131 mii lei pentru 

dezvoltarea comunei Vetrișoaia, 

judeţul Vaslui.  

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Daniel Olteanu – Deputat PNL 

Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaților și Senat 

 

infrastructură într-o comună fără 

resurse, izolată atât ca poziţionare, 

cât şi din cauza stării de degradare 

a căilor de acces, din cea mai 

săracă zonă a ţării. Suma este 

destinată atât unor investiţii 

directe, cât şi pentru a cofinanţa 

proiecte cu fonduri europene şi 

fonduri de la bugetul de stat.   

 

Sursa de finanţare: Diminuarea 

cu suma de 1.131 mii lei a sumelor 

prevăzute la Anexa nr.7, Sume 

defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale, 

diminuate cu 1/2 din excedentul la 

data de 31.12.2016, municipiul 

Bucureşti 

sumele prevăzute în anexa nr.7 
nu sunt repartizate pe unități 
administrativ-teritoriale, iar în 
lipsa unui act normativ care să 
reglementeze finanțarea de la 
bugetul de stat a unor obiective, 
nu se pot aloca sume cu 
destinație specială. 

40.  Anexa nr. 7 

SUME ALOCATE DIN 

IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 

SUME DEFALCATE DIN TAXA 

PE VALOAREA ADĂUGATĂ 

PENTRU ECHILIBRAREA 

BUGETELOR LOCALE ÎN 

ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI 2019-

2021 - SINTEZA 
mii lei 

 Județul 

Sume defalcate 

din TVA pentru 

echilibrarea 

Propunem majorarea sumelor 

alocate pentru anul 2018, astfel 

 

 

 

 

 

 

 
mii lei 

 Județul 

Sume defalcate 

din TVA pentru 

echilibrarea 

Această suplimentare este necesară 

atât pentru asigurarea creșterilor 

salariale din anul 2018, cât și 

pentru susţinerea cofinanţării 

proiectelor de dezvoltare locală ale 

unităţilor administrativ-teritoriale 

din judeţul Sibiu. 

 

Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 

Finanţelor Publice-Acţiuni 

Generale 

8001 Acțiuni generale economice 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât suma 
prevăzută nu este stabilită 
aleatoriu, ci este rezultatul 
aplicării prevederilor art.6 din 
proiectul de lege a bugetului. 
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bugetelor locale, 

diminuate cu 1/2 

din excedentul 

la data de 

31.12.2016 

34  SIBIU 21.402 
 

bugetelor locale, 

diminuate cu 1/2 

din excedentul 

la data de 

31.12.2016 

34  SIBIU 41.402 

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Benedek Zacharie, Seres Dénes, 

Csoma Botond, Erdei D. István – 

deputați UDMR 

Tánczos Barna, Cseke Attila – 

senatori UDMR 

și comerciale și de muncă 

01 Acțiuni generale economice și 

comerciale 

12 Ajutoare de stat 

41.  Anexa nr. 7 

/ SUME ALOCATE DIN 

IMPOZITUL PE VENIT ȘI DIN 

SUME DEFALCATE DIN TAXA 

PE VALOAREA ADĂUGATĂ 

PENTRU 

ECHILIBRAREA BUGETELOR 

LOCALE ÎN ANUL 2018 ȘI 

ESTIMĂRI 2019-2021 /Nr. crt. 33 

Sălaj   

Se propune suplimentarea sumelor 

prevăzute la Anexa nr. 7 / SUME 

defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale 

pe anul 2017 şi estimări pe anii 

2018-2020/Nr. crt. 33 Sălaj    cu 

suma de 70.653 mii lei pentru 

echilibrarea bugetului Consiliului 

Sălaj, județul Sălaj.  

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 

Obiectiv de investii cu impact 

social. 

 

Sursa de finanţare: Prin 

redistribuirea sumelor în interiorul 

Anexei nr. 7 / SUME ALOCATE 

DIN IMPOZITUL PE VENIT ȘI 

DIN SUME DEFALCATE DIN 

TAXA PE VALOAREA 

ADĂUGATĂ PENTRU 

ECHILIBRAREA BUGETELOR 

LOCALE ÎN ANUL 2018 ȘI 

ESTIMĂRI 2019-2021 /Nr. crt. 33 

Sălaj şi prin diminuarea cu suma 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât suma 
prevăzută nu este stabilită 
aleatoriu, ci este rezultatul 
aplicării prevederilor art.6 din 
proiectul de lege a bugetului 
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Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Vasile-Cristian Lungu, senator 

PMP 

de 70.653 mii lei  a sumelor 

prevăzute la Anexa nr.3/65/ 

MINISTERUL FINANTELOR 

PUBLICE - ACTIUNI 

GENERALE 

42.  Anexa 7 

Anexa 8 - SUME ALOCATE DIN 

IMPOZITUL PE VENIT SI DIN 

SUME DEFALCATE DIN TAXA 

PE VALOAREA ADAUGATA 

PENTRU ECHILIBRAREA 

BUGETELOR LOCALE ÎN 

ANUL 2018 PE UNITĂȚI / 

SUBDIVIZIUNI 

ADMINISTRATIV-

TERITORIALE 

 
  Sume defalcate 

din TVA pentru  
echilibrarea 
bugetelor  
locale, diminuate 
cu 1/2 din 
excedentul  la 
data de 
31.12.2016 

28. Mureș CJ 0 

 

 

Majorarea cheltuielilor pentru 

investițiile aferente lucrărilor 

obiectivului de investiții: 

  

Aeroportul Transilvania Târgu 

Mureș 

Reparații capitale la suprafețele de 

mișcare 

Propuneri 2017…40.000 mii lei 

  
  Sume defalcate 

din TVA pentru  
echilibrarea 
bugetelor  
locale, diminuate 
cu 1/2 din 
excedentul  la 
data de 
31.12.2016 

28. Mureș CJ 40.000 

 

 

Autori: 

Csép Éva-Andrea, Biró Zsolt-

István, Vass Levente, Benedek 

Zacharie, Erdei D. István - deputați 

UDMR 

Novák Csaba-Zoltán, Császár 

Károly Zsolt, Tánczos Barna, Fejér 

Suprafețele de mișcare ale 

aeroportului nu au fost niciodată 

reparate capital, astfel că starea de 

degradare a acestora este foarte 

avansată  și este neconformă cu 

normativele europene în materie de 

siguranță. Autoritatea Aeronautică 

Civilă Română a avizat lucrările de 

execuție ale proiectului înaintat de 

Consiliul județean Mureș. 

 Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 

Finanţelor Publice-Acţiuni 

Generale 

8001 Acțiuni generale economice 

și comerciale și de muncă 

01 Acțiuni generale economice și 

comerciale 

12 Ajutoare de stat 

 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât prin 
legea bugetului de stat nu se 
creeaza baza legala pentru 
finantarea unor cheltuieli, iar în 
lipsa unui act normativ anterior 
care să reglementeze 
finanțarea de la bugetul de stat 
a unor obiective, nu se pot 
aloca sume cu destinație 
specială. 
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László Ödön  - senatori UDMR 

43.  Anexa nr. 8 

SUME ALOCATE DIN 

IMPOZITUL PE VENIT SI DIN 

SUME DEFALCATE DIN TAXA 

PE VALOAREA ADAUGATA 

PENTRU ECHILIBRAREA 

BUGETELOR LOCALE ÎN 

ANUL 2018 

 
 Județ Tip UAT Sume 

defalcate din 

TVA pentru 

echilibrarea 

bugetelor 

locale, 

diminuate cu 

1/2 din 

excedentul la 

data de 

31.12.2016 

8 BRAȘOV CJ 0 

 

 

 

Propunem majorarea sumelor 

defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale astfel: 

 

 

 

Propuneri 2018 .... mii lei 

 
 Județ Tip 

UAT 

Sume defalcate 

din TVA pentru 

echilibrarea 

bugetelor 

locale, 

diminuate cu 

1/2 din 

excedentul la 

data de 

31.12.2016 

8 BRAȘOV CJ 59.418 

 

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Ambrus Izabella Agnes, Seres 

Dénes, Csoma Botond, Erdei D. 

István – deputați UDMR 

Tánczos Barna, Cseke Attila – 

senatori UDMR 

Suplimentarea sumelor este 

necesară pentru acoperirea 

necesităților de finanțare a 

proiectelor de dezvoltare locală 

(contribuția proprie și cheltuielile 

neeligibile): 

1. județul Brașov – are acceptate la 

finanțare și în derulare: 

*Consolidarea și reabilitarea 

Spitalului Clinic Județean de 

Urgență Brașov, proiect POR 

2014-2020 – suma necesară 24.150 

mii lei 

*Modernizare drum interjudețean 

Covasna-Brașov de legătură între 

DN 12 și DN 13, proiect POR 

2014-2020 - suma necesară 27.851 

mii lei 

*Modernizare, dotare și 

eficientizare energetică Spital 

clinic de obstetrică-ginecologie 

Brașov, proiect POR 2014-2020 – 

suma necesară 7.417 mii lei 

 

Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 

Finanţelor Publice-Acţiuni 

Generale 

8001 Acțiuni generale economice 

și comerciale și de muncă 

01 Acțiuni generale economice și 

comerciale 

12 Ajutoare de stat  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât suma 
prevăzută nu este stabilită 
aleatoriu, ci este rezultatul 
aplicării prevederilor art.6 din 
proiectul de lege a bugetului. 

44.  Anexa nr. 8 Propunem majorarea sumelor Această suplimentare este necesară  
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SUME ALOCATE DIN 

IMPOZITUL PE VENIT SI DIN 

SUME DEFALCATE DIN TAXA 

PE VALOAREA ADAUGATA 

PENTRU ECHILIBRAREA 

BUGETELOR LOCALE ÎN 

ANUL 2018 
mii lei 

  

Sume defalcate din 

TVA pentru 

echilibrarea bugetelor 

locale, diminuate cu 

1/2 din excedentul la 

data de 31.12.2016 

2

8 

MUREȘ 

CJ 
0 

 

MUREȘ 

Total 
95.251 

 

alocate pentru anul 2018, astfel 

 

 

 

 
mii lei 

 Județul 

Sume defalcate 

din TVA pentru 

echilibrarea 

bugetelor locale, 

diminuate cu 1/2 

din excedentul la 

data de 

31.12.2016 

2

8 MUREȘ CJ 
43.000 

 MUREȘ 138.251 
 

 

Autori: 

Csép Andrea, Erdei D. István – 

deputați UDMR 

Tánczos Barna– senatori UDMR 

atât pentru asigurarea creșterilor 

salariale din anul 2018, cât și 

pentru susţinerea cofinanţării 

proiectelor de dezvoltare locală ale 

unităţilor administrativ-teritoriale 

din judeţul Mureș.  

Astfel, Consiliul județean solicită 

pentru cele 8 instituții de cultură 

din subordinea sa 3.000 mii lei, iar 

pentru continuarea lucrărilor la 

aeroportul Transilvania 40.000 mii 

lei. 

Suma totală solicitată de UAT-

urile din județul Mures se cifrează 

la 391.021 mii lei, din care 

256.157 mii lei pentru programe de 

dezvoltare, pentru plata arieratelor 

1.230 mii lei, iar pentru drumuri 

133.634 mii lei. 

 

Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 

Finanţelor Publice-Acţiuni 

Generale 

8001 Acțiuni generale economice 

și comerciale și de muncă 

01 Acțiuni generale economice și 

comerciale 

12 Ajutoare de stat 

45.  Anexa nr. 10 

Numărul maxim de posturi 

finanţate pentru personalul 

neclerical angajat în unităţile de 

cult pe anul 2018 si estimări pe 

anii 2019-2021 

Solicităm majorarea numărului de 

posturi pentru personalul neclerical 

angajat în unităţile de cult pentru 

anul 2018 astfel: 

 

 

Suplimentarea are ca fundament 

solicitările unităților de cult din 

judeţe astfel cum au fost transmise 

și Secretariatului de Stat pentru 

Culte. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
- numărul de contribuții pentru 
personalul neclerical este cel 
aprobat potrivit prevederilor 
secțiunii a 3-a, art.9 alin.(1), 



 

 

Nr. 
crt. 

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

 

- 36 - 

mii lei 

 Județul 

Propuner

i 2018 

21 HARGHITA 350 

32  SATU MARE 476 

33 SĂLAJ 557 
 

                                       mii lei 

 Județul 

Propuneri 

2018 

21 HARGHITA 385 

32  SATU MARE 486 

33 SĂLAJ 567 

 

Autori: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputatilor Comisia 
pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia 
pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului 
și privatizare a Senatului  
Seres Dénes, Csoma Botond, 

Korodi Attila, Kelemen Hunor, 

Sebestyén Csaba, Benedek 

Zacharie, Bende Sándor, Magyar 

Loránd, Erdei D. István – deputați 

UDMR 

Tánczos Barna, Cseke Attila, 

Verestoy Attila, Turos Loránd – 

senatori UDMR 

Sursa: 6101 Ordine publică și 

siguranță națională 

20 Titlul II Bunuri și servicii 

 

  

lit.a) din Legea-cadru privind 
salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice nr.153/2017  
- bugetul de stat nu poate 
finanța un număr mai mare de 
personal neclerical. Potrivit 
prevederilor Ordonanței 
Guvernului  nr.82/2001,cu 
modificările ulterioare și ale 
Legii nr.153/2017, autoritățile 
administrației publice locale pot 
aproba majorarea numărului 
personalului neclerical, cu 
asigurarea surselor de finanțare 
din veniturile proprii ale 
bugetelor locale. 
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ANEXA NR.5 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
Anexa nr.12 - Bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

    
 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlul/ articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia  
respingerii 

1.  Anexa nr. 12 
Casa Naţională de Asigurări 
de Sănătate 
 
6605 Sănătate 

04 Servicii medicale in 
ambulator 

01 Asistenta medicală 
primară 
Propuneri 2018 ..... 1.769.039 
mii lei 

 
02 Servicii publice 

descentralizate 
Propuneri 2018 .....5.005.723 
mii lei 

Propunem redistribuirea unor sume 
din cadrul bugetului CNAS astfel:  
 
 
6605 Sănătate 

04 Servicii medicale in ambulator 
01 Asistenta medicală primară 

Propuneri 2018 ..... 1.959.039 mii lei 
 

02 Servicii publice descentralizate 
Propuneri 2018....4.815.723 mii lei 
 
Autori:  
Vass Levente, Márton Árpád, Erdei D. 
István - deputaţi UDMR 
László Attila, Tánczos Barna - senatori 
UDMR 

Suma de 190.000 mii lei 
redistribuită în cadrul bugetului 
CNAS este destinată majorării 
sumelor alocate asistenţei 
primare a căror creştere în 
2018 faţă de 2017 este de doar 
4,88%, cu mult sub necesar.  
Ţinând cont de creşterile care 
se înregistrează la unele 
capitole bugetare, pentru 
serviciile publice 
descentralizate aceasta fiind de 
26,5%, de cheltuielile din ce în 
ce mai mari ale medicilor de 
familie şi ale cabinetelor lor, de 
faptul că centrul de greutate al 
sistemului de sănătate este 
aşezat pe medicina primară, pe 
medicii de familie, majorarea 

Se propune 
respingerea 
amendamentului întrucât 
repartizarea cheltuielilor 
la aceste subcapitole ale 
bugetului Fondului 
național unic de asigurări 
sociale de sănătate s-a 
făcut potrivit propunerii 
ordonatorului principal 
de credite, în 
concordanță cu 
prioritățile stabilite de 
acesta pe anul 2018, cu 
respectarea prevederilor 
Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu 
modificările și 
completările ulterioare. 
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cheltuielilor bugetare pentru 
această categorie este pe 
deplin întemeiată.  
 
Sursa de finantare: fiind vorba 
de redistribuiri de sume, nu este 
necesară precizarea sursei. 
  

 

2.  Anexa nr. 12/ CASA 
NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI 
DE SĂNĂTATE Capitol 6605 / 
Subcapitol 03/ Paragraf 02/ 
Medicamente pentru boli 
cronice cu risc crescut utilizate 
in programele nationale cu 
scop curativ 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 12/ CASA 
NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE 
SĂNĂTATE/ Capitol 6605 / Subcapitol 
03/ Paragraf 02/ Medicamente pentru 
boli cronice cu risc crescut utilizate in 
programele nationale cu scop curativ 
cu suma de 191.000 mii lei. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

În cadrul programelor naţionale 
de sănătate există nenumărate 
exemple de acces 
necorespunzător la tratament 
(mai ales oncologie, boli rare si 
hemofilie), cu liste de aşteptare 
pentru unele tratamente. 
 
Sursa de finanţare: prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/ Capitol 5000/ 
Grupa 30/ Titlul III Dobânzi 

Se propune 
respingerea 
amendamentului întrucât 
nu se specifică titlul de 
cheltuieli care ar urma 
să se suplimenteze. 
Sursa de finanțare nu 

poate fi avută în vedere 
întrucât la această 
poziție (MFP-Actiuni 
Generale; titlul Dobanzi) 
sunt prevăzute sume 
pentru cheltuielile ce se 
vor efectua cu plata 
dobânzilor aferente 
împrumuturilor 
contractate de stat de pe 
piața internă și externă. 

3.  Anexa nr. 12/ CASA 
NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI 
DE SĂNĂTATE Capitol 6605 / 
Subcapitol 04/ Paragraf 01/ 
Asistenţă medicală primară 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 12/ CASA 
NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE 
SĂNĂTATE/ Capitol 6605 / Subcapitol 
04/ Paragraf 01/ Asistenţă medicală 
primară cu suma de 240.000 mii lei. 
 

Medicii de familie nu au primit 
nici o creştere semnificativă în 
ultima perioadă, sunt sufocaţi 
din punct de vedere financiar şi 
birocratic, trebuie sprijiniţi 
pentru a degreva spitalele de 
acele cazuri care pot fi tratate în 

Se propune 
respingerea 
amendamentului întrucât 
nu se specifică titlul de 
cheltuieli care ar urma 
să se suplimenteze. 
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Autor:  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

medicina primară şi trebuie 
incurajaţi să desfăşoare 
activităţi de informare şi 
prevenţie. 
Sursa de finanţare: prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/ Capitol 5000/ 
Grupa 30/ Titlul III Dobânzi 

Sursa de finanțare nu 
poate fi avută în vedere 
întrucât la această 
poziție (MFP-Actiuni 
Generale; titlul Dobanzi) 
sunt prevăzute sume 
pentru cheltuielile ce se 
vor efectua cu plata 
dobânzilor aferente 
împrumuturilor 
contractate de stat de pe 
piața internă și externă. 

4.  Anexa nr. 12/ CASA 
NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI 
DE SĂNĂTATE Capitol 6605 / 
Subcapitol 04/ Paragraf 
02/Asistenta medicala pentru 
specialitati clinice 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 12/ CASA 
NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE 
SĂNĂTATE/ Capitol 6605 / Subcapitol 
04/ Paragraf 01/ Asistenţă medicală 
primară cu suma de 249.000 mii lei. 
 
 
 
 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Medicina clinică în ambulatoriu 
trebuie mai bine finanţată şi 
dezvoltată pentru a putea 
rezolva o bună parte din 
cazurile care astăzi în mod 
nejustificat aglomerează 
spitalele. 
 
Sursa de finanţare: prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/ Capitol 5000/ 
Grupa 30/ Titlul III Dobânzi 

Se propune 
respingerea 
amendamentului întrucât 
nu se specifică titlul de 
cheltuieli care ar urma 
să se suplimenteze. 
 
Sursa de finanțare nu 

poate fi avută în vedere 
întrucât la această 
poziție (MFP-Actiuni 
Generale; titlul Dobanzi) 
sunt prevăzute sume 
pentru cheltuielile ce se 
vor efectua cu plata 
dobânzilor aferente 
împrumuturilor 
contractate de stat de pe 
piața internă și externă. 
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